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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou neformální péče, přičemž tímto 

termínem je označována situace, kdy osoba závislá na péči jiné fyzické osoby, přijímá 

tuto péči od blízké osoby, nejčastěji člena rodiny. Tento druh poskytování péče existuje 

již dlouhá léta, avšak až v posledních letech se problematika neformální péče dostala  

do popředí politického zájmu i povědomí veřejnosti. Práce zkoumá proces posunu 

neformální péče a neformálních pečovatelů do centra pozornosti a zvýšení zájmu o tento 

sociální fenomén optikou vývoje veřejné politiky vůči neformální péči. Hlavní snahy 

jsou zaměřeny na identifikování klíčových událostí, nejdůležitějších aktérů  

a vzájemných interakcí, ke kterým v celém procesu dochází, s cílem využití těchto 

poznatků jako styčných bodů pro pochopení základní linie vývoje postavení 

neformálních pečovatelů v systému sociální péče. Práce přichází se zjištěním, že příčina 

zvýšeného zájmu o situaci neformální péče je výsledkem souběžných snažení několika 

identifikovaných aktérů, kteří mají v celém procesu klíčové postavení, avšak každý 

z nich používá k dosažení cíle jiných strategií. Hlavními aktéry jsou Evropská unie  

a Ministerstvo práce a sociálních věcí, jejichž výrazná pozice v celém procesu se odvíjí 

od institucionálního nastavení. Aktéry působícími z opačné strany jsou pak samotní 

pečující většinou v rámci neziskových organizací. Celý proces změny pak rámují 

klíčové události, neboť v rámci změny politiky vůči neformální péči hrál významnou 

roli vstup České republiky do Evropské unie, která zásadním způsobem ovlivňuje dění 

v oblasti sociální politiky a směřuje tak kroky neformální péče v českém prostředí. 



 

Abstract 

This thesis elaborates on the issue of informal care. By this term is meant a situation 

when a person who is dependent on somebody else’s care receives this care from 

someone close, most often a family member of the dependent person. This type of care 

has been existing for a very long time but lately it has became a more frequently 

discussed topic and got higher attention in general. This thesis is focused on the process 

of increasing interest in the informal care by the public policy process towards informal 

care and caregivers. The main effort is put into identification of the most important 

events in history, actors and their mutual modes of interactions which are happening 

during the whole process as the rationale behind the basic line of evolution of position 

of the informal care and caregivers in the system of long term care. The thesis concludes 

that the reason for escalation of the interest in the informal care is an outcome  

of concurrent effort of few key actors who use different strategies for reaching their 

goals. On one hand, there are the European Union and the Czech Ministry of Labour 

and Social Affairs as the most important actors whose significant position in the whole 

policy creation process is given by the institutional setting. On the other hand, there are 

the caregivers who very often unite themselves in some form of an organization,  

for example non-profit organization. The whole process is framed by the event  

of the Czech Republic joining the EU when the EU started to influence the Czech social 

policies in a fundamental way and started providing a clear direction and vision for  

the informal care in the Czech environment.  
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Teze diplomové práce (výzkumný projekt): 

A. vymezení výzkumného problému 

Diplomová práce se bude zaobírat problematikou neformální péče. Tou rozumíme 

situace, kdy se pečovatelem o nemohoucího člověka stává člen rodiny. Nejedná se tedy 

o profesionálně poskytovanou péči ani o péči, která by přicházela od formálních 

institucí. Příjemci neformální péče sestávají z rozdílných skupin osob. Mohou to být jak 

senioři ve velmi pokročilém věku, kterým jejich fyzický stav již nedovoluje vykonávat 

základní hygienické potřeby, nebo lidé omezení nějakým typem handicapu, který opět 

brání tomu, aby se tito lidé byli schopni postarat sami o sebe, do této skupiny řadíme  

i děti. 

V dřívějších výzkumech se již poměrně dobře podařilo identifikovat nedostatky, kterým 

musejí poskytovatelé neformální péče čelit, ale už méně dobře se daří tyto nedostatky 

řešit a hlavně vyřešit. Proto jsem se rozhodla svou práci zaměřit na zkoumání postojů  

a názorů jednotlivých zúčastněných aktérů, kteří hrají v procesu tvorby politiky 

neformální péče významnou roli. Jsou to totiž jejich názory a jejich přesvědčení, která 

se promítají do finální podoby této politiky. Zde však může nastat problém 

neporozumění a různorodosti představ o tom, jaké postavení by neformální péče měla 

zastávat a jaký smysl v ní jednotliví aktéři shledávají. Tento koncept tedy bude tvořit 

Institut sociologických studí 

Teze diplomové práce 



 

základní kámen mé diplomové práce a tím i její výzkumný problém. Ten jsem 

formulovala jako „rozpor v představách o tom, co má přinést neformální péče, k čemu 

má sloužit a co je od ní očekáváno, mezi jednotlivými aktéry.“ 

B. Cíle diplomové práce  

Hlavní cíl: 

 Prozkoumat míru konsenzu nad účelem a posláním neformální péče mezi 

jednotlivými zúčastněními aktéry. 

Vedlejší cíle: 

 Definovat oblasti, ve kterých se objevuje rozpor v názorech ohledně 

poslání a účelu neformální péče mezi jednotlivými zúčastněními aktéry. 

 Definovat skutečnosti, které brání efektivnímu řešení stávajících problémů 

provázejících poskytování neformální péče, z pohledu jednotlivých 

zúčastněných aktérů. 

C. Výzkumné otázky 

Hlavní výzkumná otázka: 

 

 Jaká je úroveň konsenzu nad účelem a posláním neformální péče mezi 

jednotlivými zúčastněními aktéry? 

Vedlejší výzkumná otázka: 

 V jakých oblastech se objevuje rozpor v názorech ohledně poslání a účelu 

neformální péče mezi jednotlivými zúčastněními aktéry? 

 Co brání efektivnímu řešení stávajících nedostatků v neformální péči 

z pohledu jednotlivých zúčastněných aktérů? 

D. Teoretická východiska 

Jako teoretické východisko použiji teorii advokačních koalic (ACF), která zkoumá roli 

aktérů v procesu tvorby politik. Aplikace tohoto přístupu vhodná vzhledem k tomu, že 

celá práce bude postavena na názorech a hodnotových přesvědčeních jednotlivých 

aktérů popř. advokačních koalic s nimiž teorie pracuje. 

Neformální péče se stává čím dál tím více žhavějším a aktuálnějším tématem  

a to zejména díky fenoménu stárnutí obyvatelstva spolu s trendem deinstitucionalizace 

dlouhodobé péče. Dle demografických údajů dochází k výraznému stárnutí populace, 

což je způsobeno několika důvody. První příčinou je neustále se snižující porodnost. 

V důsledku toho dochází k ubývání ekonomicky produktivního obyvatelstva a přibývá 



 

lidí v důchodovém věku. Ke zvyšování průměrného věku obyvatelstva přispívá také 

zlepšující se zdravotní péče, která je v dnešní době na velmi vysoké úrovni, což má  

za následek prodlužování střední délky života nebo také někdy nazývaný naděje  

na dožití. Těmito termíny je myšlen:„odhad průměrného počtu let, kterého se může 

daná osoba dožít, jestliže budou zachovány stávající úmrtnostní poměry po zbytek jejího 

života“. (Hodnocení zdravotního stavu, 2005) Pro představuju, v roce 2005 činila 

v České republice střední délka života žen 79,1 let a mužů 72,9 let. Naproti tomu v roce 

2013 už byla naděje na dožití u žen 81,1 let a u mužů 75,2 let. (ČSÚ, 2014)  

Spolu s narůstajícím zájmem o tuto oblast dlouhodobé péče však vyplývají  

na povrch i její nedostatky. Bylo provedeno již několik výzkumů zaměřujících se  

na zjištění negativních situací, které poskytovatele neformální péče provází spolu 

s mapováním jejich finanční situace. Víme tedy již, že pečovatelé nejsou spokojeni 

s finanční stránkou, protože dle jejich vlastních slov, jsou příspěvky na péči velmi nízké 

a nelze pomocí nich financovat veškerou péči. (Dlouhodobá péče, 2013) To souvisí 

s dalším problémem a tím je, že pečovatelé jsou velmi často „pečovateli na plný 

úvazek“ to znamená, že musejí dát výpověď v práci, protože poskytování péče 

rodinnému příslušníkovi je tak náročné, že není možné časově tyto dvě aktivity 

zkombinovat. To samozřejmě ústí ve výrazné snížení příjmů rodiny popřípadě 

samotného pečovatele. Dalším následkem pak bývá omezení osobního života 

pečovatelů, které se projevu třeba jen omezením svých koníčků či sociálních aktivit, ale 

může narušit i manželské soužití a nemálo kdy končí i rozvodem. Velký problém 

představuje také nedostatek sociálních služeb poskytovaných pro odlehčení 

pečovatelům a to zejména kvůli jejich lokalitě nebo vysoké ceně.   

E. Výzkumný plán 

Výzkumný plán mé diplomové práce je založen na výše stanovených cílech práce  

a výzkumných otázkách. Mou snahou tedy bude objasnit, jak vnímají neformální péči 

různí aktéři, za které považuji samotné pečovatele (tj. rodinné příslušníky poskytující 

péči), politiky odpovědné za proces tvorby politiky neformální péče, pracovníky 

Ministerstva práce a sociálních věcí či pracovníky neziskových organizací zabývající  

se pomocí neformálním pečovatelům. Empirická část práce bude zpracována formou 

kvalitativního výzkumu pomocí polostrukturovaných rozhovorů s jednotlivými aktéry. 



 

Jako další zdroj potřebných dat mi poslouží analýza dokumentů. Pomocí těchto metod 

se budu snažit zodpovědět mnou položené výzkumné otázky.  
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G. Předběžná náplň práce v anglickém jazyce 

This paper (diploma thesis) will elaborate on an issue of Informal care. I will focus on 

perspective of Interested Actors on Current Informal Care by interviewing interested 

actors such as informal carers, policy makers, employees of the Ministry  

of Labour and Social Affairs or employees of non-profit organizations. As a theoretical 

background I will use The Advocacy Coalition Framework which is usually used when 

we want to examine the role of actors in the policy process. The aim of this paper is to 

provide information whether all actors have the same opinion of the purposes  

of Informal care and how much they are able to agree. Consequently, I would like to 

explore areas of the issue of informal care which actors cannot agree on. Finally, I will 



 

try to identify what are the facts which cause that actors are not able to find a clear 

solution of the problem. All my findings should providing important information which 

would be helpful in improving a situation of informal care and informal carers in  

the system of long-term care. 
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1 Úvod 

Neformální péče představuje dílčí oblast sociální politiky, která zahrnuje formu 

pečování, kdy je závislé osobě poskytována péče neformálně od blízké osoby, většinou 

některého z členů rodiny, a představuje tak protipól k péči poskytované formální cestou. 

Přestože v České republice existuje tento druh pečování v různých podobách již mnoho 

let, není dosud pojem neformální péče oficiálně ukotven v žádném legislativním 

dokumentu, což odráží i donedávna nízkou míru pozornosti, která byla této 

problematice věnována. Tato situace se však poslední dobou mění, přičemž vyšší 

pozornosti se neformální péči dostává jak ze stran politické garnitury tak i od laické 

veřejnosti, do jejíhož povědomí se začíná pojem neformální péče pomalu dostávat.  

O vyšším zájmu o neformální péči v posledních letech svědčí i zvýšený počet 

odborných článků publikovaných na toto téma, počet realizovaných projektů 

podporujících pečující osoby a neformální péči obecně či častější debaty na úrovni 

Ministerstva práce a sociálních věcí o nutnosti změny v nastavení politiky vůči 

neformální péči. 

Když existuje péče poskytována neformální cestou již tak dlouho, proč se je k ní 

pozornost upírána až v posledních letech? Co bylo spouštěcím faktorem tohoto 

zvýšeného zájmu? Kdo nejvýznamněji ovlivňuje tuto oblast? Co vedlo k tomu, že se 

neformální péče dostala více do pozornosti politického dění, ačkoliv na nedostatky 

v systému bylo upozorňováno již dlouho předtím? Toto jsou otázky, které vyzývají 

k zodpovězení, neboť si myslím, že pro správné fungování společnosti je důležité nejen 

vhodné nastavení aktuálních politik, ale právě i vědomí toho, jak se daná politika 

vyvíjela v předchozích obdobích a jaké faktory a události se podílely na její přeměně. 

Tyto otázky vyvstaly během mé práce na hlavní výzkumné otázce zabývající  

se různorodostí v představách jednotlivých aktérů o smyslu neformální péče, jež jsem  

si stanovila na začátku celého výzkumu. V průběhu zpracovávání tohoto tématu  

se ukázalo, že tyto názorové konflikty jsou spíše marginálního charakteru, zatímco 

otázky zmíněné v úvodu odstavce se postupně jevily více zásadními a klíčovými,  

a to hlavně z pohledu tvorby politiky neformální péče. Proto jsem svou pozornost 

směřovala dále k zodpovězení právě těchto otázek, kdy tento pohled na problematiku 
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stále reflektuje názory jednotlivých zúčastněných aktérů a navíc více odráží jejich 

postavení v celém procesu tvorby veřejné politiky vůči neformální péči. 

 Na problematiku je v práci nahlíženo perspektivou jedné z institucionálních 

teorií, konkrétně na aktéry zaměřeného institucionalismu, který klade důraz na chování 

aktérů a pracuje s myšlenkou, že je do velké míry ovlivněno institucionálním 

kontextem, ve kterém se celý proces odehrává a že jednání aktérů je cílené, neboť svým 

chováním sledují své cíle. (Schrapf, 1997) Aktéři jsou proto v této práci chápáni jako 

nosné pilíře celého procesu vzniku a tvorby politiky neformální péče. 
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2 Struktura práce a kontext neformální péče 

2.1 Struktura práce 

Diplomová práce je rozdělena do osmi hlavních kapitol, přičemž každá z nich, kromě 

závěrečné, je dále členěna na podkapitoly. Po úvodu celé práce následuje seznámení 

s kontextem neformální péče, ve kterém je čtenář informován o významu pojmu 

neformální péče a jeho souvislostech, včetně souvislostí demografických a dále podává 

čtenáři přehled o dosud realizovaných výzkumných a vědeckých činnostech 

zaměřených na problematiku neformální péče. Následuje třetí kapitola, ve které jsou 

stanoveny výzkumné cíle a výzkumné otázky. Ve čtvrté kapitole uvádím teoretická 

východiska, která vytváří rámec této práce, jsou jimi dvě teorie a to na aktéry zaměřený 

institucionalismus a evropeizace. Ve stejné kapitole přibližuji hodnotová východiska,  

na kterých tato práce staví, kterými jsou deinstitucionalizace a volitelný familialismus. 

V další kapitole je objasněn postup ve výzkumu z hlediska metodologického, uvádím 

informace o tom, jaká data jsem využívala, jakou formu sběru těchto dat jsem použila  

a jaké metody sloužily k samotné analýze. Následující dvě kapitoly pak tvoří hlavní 

analytickou část celé diplomové práce, a přinášejí analýzu nejdůležitějších událostí, 

které se v oblasti neformální péče dosud odehrály. Ve druhé analytické kapitole jsou 

identifikováni aktéři participující se v oblasti neformální péče, společně s identifikací 

jejich důležitých rysů z hlediska tvorby politiky. V závěrečné kapitole je podán souhrn 

nejdůležitějších zjištění a vyvozených kauzalit, které jsou vztaženy k výzkumným 

otázkám.  

2.2 Kontext neformální péče 

Pojem neformální péče představuje základní kámen celé této diplomové práce, a proto 

je důležité hned na začátku definovat jeho význam a obsáhnout v definici veškeré 

způsoby, jakými se daný pojem dá vykládat. Ačkoliv je s pojmem neformální péče 

pracováno jak v legislativních dokumentech, tak materiálech odborného sociologického 

či jiného typu, stále ještě tento pojem není oficiálně definován, a proto se nyní pokusím 

o svou vlastní definici založenou na neoficiálních a spíše pracovních definicích 

používaných v materiálech zabývajících se touto problematikou (viz kapitola č. 2.2.3 

Zájem o neformální péči). 
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Neformální péčí rozumíme takovou péči, která je poskytována osobě, která není 

schopna vykonat sama všechny běžné denní úkony pro zajištění svých základních 

fyziologických potřeb, a to ve chvíli, kdy takováto pomoc je poskytována od rodinného 

příslušníka nebo blízké osoby. Osobám, které takto pečují, se logicky pak říká 

neformální pečovatelé. Právě výrazná heterogennost skupiny příjemců neformální péče 

je velmi důležitým aspektem celé problematiky (může se jednat o lidi všech věkových 

skupin, od batolat, přes mladé dospělé, až po osoby ve velmi pokročilém seniorském 

věku a zároveň zasažené velmi rozmanitým spektrem obtíží, které mohou mít charakter 

fyzických i mentálních hendikepů), přičemž každá ze skupin má svá určitá specifika. 

2.2.1 Stárnutí populace 

Jedním z nepřehlédnutelných fenoménů, který poukazuje na potřebu a význam 

neformální péče je stárnutí evropské, tedy i české populace. Dle dostupných čísel jsou 

právě senioři těmi, o které je formou neformální péče pečováno nejčastěji.  

(Geissler a kol., 2015a) Demografické rozložení obyvatelstva České republiky prošlo v 

posledních letech velkými změnami. Procentuální zastoupení obyvatelstva nad 65 let 

věku, tedy těch, kteří jsou považováni za seniory, se od roku 2004 do roku 2014 zvýšilo 

o více než 3 %.  Zatímco v roce 2004 tvořil podíl osob starších 65 let  

14 % obyvatelstva, v roce 2014 už to bylo 17,4 %. (ČSÚ, 2015) V rámci  

tzv. demografických projekcí OECD je předpovídáno, že v roce 2050 bude podíl osob 

ve věku 80 let a více, tedy osob, u kterých je velmi pravděpodobná závislost  

na ostatních osobách 10 % místo 4 %, které byly v roce 2010. (Wija, 2012a). Tato čísla 

vypovídají o důležitosti hledání co nejrychlejšího a nejefektivnějšího nastavení politiky, 

neboť se nejedná o marginální problém, právě naopak z hlediska počtu lidí, kteří mohou 

být potencionálně zasaženi situací, se jedná o velmi početnou část obyvatelstva České 

republiky. A zároveň na vhodném nastavení politiky péče o seniory je v blízké 

budoucnosti závislá ekonomická udržitelnost většiny vyspělých zemí.  

2.2.2 Dlouhodobá péče 

Pokud chceme neformální péči zařadit systémově, přidáme ji do škatulky dlouhodobé 

péče. Dlouhodobá péče, na rozdíl od neformální péče, svou definici má. OECD  

ji definuje jako „…péče o osoby, které po delší časové období vyžadují podporu  

ve vykonávání tzv. základních aktivit denního života…“ (Wija, 2012b: s. 3), kdy mezi 
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takovéto aktivity můžeme zařadit oblékání, jídlo, osobní hygienu apod. Tato péče je 

většinou poskytována spolu se zdravotní péčí a prevencí, rehabilitací či paliativní péčí. 

V rámci dlouhodobé péče jsou velmi často ale poskytovány i služby, které pomáhají 

klientovi s prací v domácnosti, s nakupováním apod., kdy pro tento druh asistence  

se vžilo označení pomoci s instrumentálními aktivitami denního života. Příjemci 

dlouhodobé péče jsou senioři, zdravotně či mentálně postižené osoby a chronicky 

nemocné osoby. Největší zastoupení však mají osoby ve věku nad 65 let a to právě  

i kvůli již zmiňovanému stárnutí populace a zvyšování střední délky života. Pro 

dlouhodobou péči je charakteristická její sdílená odpovědnost, neboť se na ní podílejí 

jak soukromý sektor společně s veřejným sektorem (do kterého můžeme zařadit stát ale 

i neziskové organizace), tak i samotní nejbližší těch, o které je pečováno. Rozložení 

odpovědnosti se liší v různých státech světa. (Wija, 2012b; Castles, 2010; OECD 2013) 

Dlouhodobá péče může být poskytována ve dvou formách, a toto dělení se právě 

odvíjí od toho, kdo se na poskytování péče podílí. Dlouhodobá péče je buďto formální  

a nebo neformální. Formální péče „…zahrnuje všechny služby poskytované v rámci 

formálního (smluvního) zaměstnaneckého vztahu, v rámci kterého je placeno sociální 

pojištění.“ (Wija, 2012b: s. 3) Již výše zmiňovaná neformální péče se vyznačuje 

poskytováním stejného druhu péče, avšak tuto péči poskytují nesoběstačné osobě její 

rodinní příslušníci, přátelé, sousedi či jiná blízká osoba, a to většinou bez smluvního 

vztahu či finančního ohodnocení. Dle údajů OECD (2013) představují neformální 

pečovatelé velmi důležitý článek celého systému dlouhodobé péče, jsou doslova páteří 

celého systému ve všech zemích OECD, i když samozřejmě s jistými rozdíly mezi 

jednotlivými zeměmi. Jedním z výrazných faktorů podporujících tento argument je  

i fakt, že většina opečovávaných si přeje být ošetřována ve svém domácím prostředí  

a to nejčastěji právě někým z blízkých osob. (Geissler a kol., 2015c; OECD, 2013; 

Wija, 2012b) 

Evropská komise zpracovala v roce 2009 projekci množství lidí seniorského 

věku vyžadujících nějaký druh dlouhodobé péče pro každou členskou zemi. Projekce 

byla zpracována tak, že ukazovala počty seniorů v roce 2007 a odhad, jaký bude jejich 

počet v roce 2060, a to zvlášť pro oblast formální i neformální péče. Celkový počet 

seniorů vyžadujících dlouhodobou péči v České republice byl 256 tisíc a odhadovaný 
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počet pro rok 2060 byl 687 tisíc seniorů. Z údajů v tabulce č. 1 můžeme vidět, že se 

očekává výrazný nárůst počtu obyvatel České republiky, kteří budou odkázáni  

na pomoc jiných osob a výrazné zastoupení v poskytované péči bude mít oproti 

současné situaci právě i péče neformální. (Ageing Report, 2009) 

Tabulka č. 1: Projekce potřebnosti dlouhodobé péče  

 

Z hlediska samotné neformální péče jsou velmi důležité údaje o složení 

pečujících osob. Nejčastěji pečují ženy, v zemích OECD je jich mezi pečujícími asi 

60%. Typickou situací pro neformální péči je dcera nebo snacha, pečující o svého 

respektive partnerova rodiče, který se už o sebe nedokáže postarat sám. Dále také matka 

pečující o své dítě, které trpí mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením.  

Ve srovnání, které provedla OECD za rok 2010, byla Česká republika v počtu osob 

starších 50 let, které pečují o své blízké, nad průměrem zemí OECD. Počet lidí 

pečujících je u nás vyšší i než v zemích jižní Evropy (vyjma Itálie), které jsou 

charakteristické výraznou rodinnou soudržností, a poskytování neformální péče zde 

bývá běžnou věcí. (OECD, 2013) 

  

typ péče

rok 2007 2060 2007 2060 2007 2060

počet příjemců péče 51 000 155 000 199 000 126 000 133 000 333 000

Zdroj: autorka dle 2009 Ageing Report

v institucionálním zařízení v domácím prostředí neformální či žádná
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2.2.3 Zájem o neformální péči 

Jak už jsem zmínila v úvodu, v posledních letech roste v českém prostředí zájem  

o oblast neformální péče a tím získávají pečující osoby na důležitosti z hlediska svého 

postavení v procesu tvorby veřejných politik. Zvyšování zájmu o situaci neformálních 

pečovatelů a osob, o které je pečováno, se odehrává ve více sférách. Jednou z nich je 

akademická sféra, ve které jsou publikovány především články, či studie zakládající se 

na různých výzkumech, které jsou většinou menšího rozsahu a které jsou realizovány 

samotnými akademickými pracovníky. V poslední době však dostávají pečující osoby 

větší pozornost i ve sféře politické a to především u Ministerstva práce a sociálních 

věcí, do jehož gesce oblast neformální péče spadá. Důležitost neformální péče je 

vyzdvihována i na celoevropské úrovni, přičemž Evropská unie spolufinancuje mnoho 

projektů, které se zaměřují na řešení problémů spjatých s neformální péčí.   

V posledních několika letech bylo publikováno množství článků, které zkoumají 

oblast neformální péče z mnoha různých perspektiv. Problémem však byla právě 

specifická zaměřenost, kdy každá studie či výzkum se zaměřoval na určitý specifický 

jev neformální péče. Jako příklady výzkumných činností menšího rozsahu mohou uvést 

například výzkumný článek Jany Klímové Chaloupkové „Neformální péče v rodině: 

sociodemografické charakteristiky pečujících osob“ se zabývá pohledem na pečující 

osoby z hlediska jejich věku, pohlaví a sociálního statusu a identifikuje skupiny osob, 

které se nejčastěji stávají pečujícími, jsou jimi nejčastěji ženy v produktivním věku. 

Článek autorek Dudová, Volejníčková „Proč ženy pečují? Gender a neformální péče  

o seniory“ naopak vysvětluje, proč pečují hlavně ženy. Jiné články se zase věnují 

problematice vždy z pohledu pouze jedné cílové skupiny příjemců péče, tedy seniorů 

nebo zdravotně postižených osob, příkladem může být výzkum docenta Michalíka  

a jeho týmu „Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním 

postižením“. Další výzkumy byly zaměřeny na zjištění problémů, se kterými se pečující 

osoby potýkají v konkrétní části České republiky (Michalík, Valenta. Výzkum 

pracovních kompetencí osob pečujících o člena rodiny se zdravotním postižením na 

území hlavního města Prahy). Důležitým výzkumem poměrně velkého rozsahu byl 

výzkum SHARE, který zkoumal údaje o zdraví, stárnutí a důchodu v různých zemích 

EU, přičemž Česká republika byla také zahrnuta do šetření. Tento výzkum podává 
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velmi hodnotná data, a celkově se jedná o hodně hodnotný zdroj informací pro potřeby 

neformální péče, jediným nedostatkem je, že byl zaměřen pouze na osoby starší 50 let. 

(SHARE, 2016)    

Přelomovým bodem se stal výzkumný projekt „Podpora neformálních 

pečovatelů“, který byl realizován v období od 1. 2. 2014 do 30. 11. 2015 Fondem 

dalšího vzdělávání, tedy příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Hlavní přidanou hodnotou tohoto výzkumu oproti dříve zmiňovaným, byl komplexní 

pohled na neformální péči. Výzkum identifikuje problematické oblasti neformální péče, 

přičemž cílí hlavně na podporu neformálních pečovatelů, v jejímž rámci se zaobírá pěti 

dílčími oblastmi. První z nich je podpora neformálních pečovatelů poskytovaná  

od veřejné správy, druhou oblast představuje finančně-sociální zabezpečení, dále 

podpora skrze sociální a zdravotní služby, čtvrtá oblast je zaměřena na zvyšování 

participace neformálních pečovatelů na trhu práce a v neposlední řadě vzdělávání 

neformálních pečovatelů a zvyšování jejich informovanosti. (Geissler a kol., 2015b) 

Výstupy z tohoto výzkumu, které obsahují kromě zhodnocení aktuálního stavu i návrhy 

řešení nežádoucích jevů do budoucna, by měly posloužit pracovníkům ministerstva 

práce a sociálních věcí při přípravě a tvorbě politiky zaměřené na podporu neformální 

péče a neformálních pečovatelů. V rámci absolvované praxe na oddělení koncepce 

sociálních služeb MPSV jsem mohla sama zhodnotit, že téma neformální péče je na této 

úrovni řešeno a je snaha o změnu politiky vůči neformálním pečovatelům. 

Souhrn všech těchto poznatků a informací mne přivedl k tématu této diplomové 

práce, neboť jsem chtěla více porozumět dění v oblasti politiky neformální péče, která 

byla po mnoho let opomíjenou oblastí výzkumů a zájmu veřejné politiky. 
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3 Cíle práce a výzkumné otázky 

Jedním ze základních kroků, který je nezbytný při výzkumu podniknout, je stanovení 

výzkumných cílů. Dle Veselého (2011) existuje několik různých typologií výzkumných 

cílů od různých autorů, avšak pro potřeby veřejné politiky nejsou tato rozdělení 

dostačující, proto autor přichází se svým vlastním dělením. Pro potřeby své diplomové 

práce jsem zvolila takovou formulaci cílů, která spadá do skupiny cílů, kterou autor 

označuje jako explanace. „Explanací rozumíme snahu porozumět určitému jevu  

a vysvětlit jej, zpravidla prostřednictvím nějaké teorie nebo modelu.“  

(Veselý, 2011: s. 28) Explanace si klade cíl nalézt spojení mezi příčinami a následky 

určitých jevů. V rámci veřejné politiky pak většinou explanace pomáhá nalézt příčinu 

sociálních problémů. (Veselý, 2011)  

Výzkumnými cíli a otázkami se zabývají následující dvě podkapitoly. Celou dobu 

pracuji s hierarchií jednoho hlavního cíle a tří vedlejších cílů, čemuž odpovídá  

i struktura výzkumných otázek. Pro lepší přehlednost jsem následně tyto zpracovala do 

souhrnné tabulky (příloha  č. 1: Výzkumné cíle a výzkumné otázky). 

3.1 Cíle práce 

3.1.1 Hlavní cíl 

Pro potřeby této práce jsem si stanovila hlavní cíl, který považuji za stěžejní bod celé 

práce, neboť jeho dosažení tvoří základ pro další rozkrytí prozatím neosvětlené oblasti 

veřejné politiky. Tento cíl jsem formulovala takto: 

Vysvětlit změnu veřejné politiky vůči neformální péči a neformálním pečovatelům. 

3.1.2 Vedlejší cíle 

Vedlejší cíle jsem zvolila tak, aby poodkryly více detailů mnou zkoumané problematiky 

a poskytly nám tak širší a detailnější pohled. To znamená, že jsem hlavní cíl 

dekomponovala na více dílčích cílů, které umožní mimo jiné i lepší zhodnocení cílů.  

Vedlejší cíle jsem si stanovila tři a formulovala je takto: 
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A. Identifikovat hlavní aktéry, kteří prosazují změnu politiky neformální péče. 

 

B. Odhalit klíčové události, které vyvolaly změnu v politice neformální péče  

a neformálních pečovatelů. 

 

C. Vysvětlit režimy interakcí v procesu přeměny politiky neformálních pečovatelů. 

3.2 Výzkumné otázky 

V návaznosti na výzkumné cíle jsem dále formulovala výzkumné otázky, které 

pomohou při dosahování cílů.  

Ad A: 

Kdo jsou hlavní aktéři, kteří se snaží o změnu veřejné politiky vůči neformálním 

pečovatelům? 

Ad B: 

Jaké jsou nejdůležitější události, které ovlivnily vývoj a postavení politiky neformální 

péče a neformálních pečovatelů? 

Ad C: 

Jaké jsou režimy vzájemného působení mezi jednotlivými zúčastněnými aktéry?  
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4 Hodnotová a teoretická východiska 

4.1 Hodnotová východiska 

V této části se pokusím přiblížit můj osobní pohled na problematiku neformální péče 

jako celku, protože tento pohled se přirozeně promítne do výsledků diplomové práce. 

Každý výzkumník je více či méně ovlivněn svými osobními postoji a názory, a proto  

je vhodné, je dopředu uvést.  

 Na začátek musím zdůraznit, že se ztotožňuju s úmysly Evropské unie a její 

snahou o tzv. deinstitucionalizaci. Tento pojem je v  Sociologickém slovníku (2007) 

definován jako „Hnutí, které usiluje o snížení závislosti znevýhodněných, tělesně nebo 

duševně nemocných a postižených na institucích, vytvoření podmínek pro jejich 

samostatný život mimo ústavy a jiné instituce.“ (Jandourek, 2007: s. 53) V praxi se tedy 

jedná o podporu jiných forem péče, než je péče ústavní. Právě proto, že neformální péče 

představuje takovou formu ošetřování, kdy je potřebná péče poskytována v domácím 

prostředí od osob blízkých, je dle mého názoru ideálním nástrojem deinstitucionalizace 

a jsem pro podporu tohoto trendu ve společnosti. 

 Vzhledem k tomu, že neformální péče není specificky zaměřena pouze na jednu 

konkrétní skupinu obyvatel, ale právě naopak zahrnuje více a do jisté míry velmi 

odlišných skupin klientů, hodnotová zakotvení vycházejí i ze specifik těchto 

jednotlivých skupin. Pro dané cílové populace jsou vytvářeny nejrůznější národní 

koncepce, strategie, projekty apod., které více či méně explicitně upozorňují  

na důležitost a potřebu neformální péče. Jako zastřešující pojem pro všechny tyto 

aktivity napříč jednotlivými cílovými populacemi bych použila pojem „kvalita života“, 

který bohužel dodnes není pevně definovaný, ale je společným jmenovatel těchto 

aktivit. Všechny se totiž snaží zajistit příjemci péče důstojný a kvalitní život, ať už se 

jedná o seniora, o mentálně postiženého dospělého člověka, či zdravotně postižené 

novorozeně.   

 Neméně podstatnou roli v mém pohledu na problematiku neformální péče 

v obecném měřítku hraje familialismus, který představuje pomyslný odrazový můstek 

pro směřování mých názorů. Familialismus se zakládá na určení důležitosti role rodiny 
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v péči o dítě, seniory či hendikepované osoby. Singrid Leitner definuje čtyři základní 

typy familialismu, v rámci nichž určuje rozložení role státu, soukromého sektoru  

a rodiny v péči. Ideálním typem z mého pohledu je tzv. volitelný familialismus, v jehož 

rámci je podporována rodina jako důležitý subjekt pro pečování, ale zároveň jsou 

podporovány i alternativní služby, které mohou rodinám při pečování pomoci a ulehčit 

jim tak jejich každodenní život. Snaha pečovat je v tomto typu familialistické politiky 

brána jako právo, ne však jako povinnost, kterou musí rodinní příslušníci dodržet. 

(Leitner, 2003) Myslím si, že volitelný familialismus pokládá vhodné základy pro 

utváření politiky neformální péče a předurčuje směr, kterým by se, dle mého názoru, 

měla neformální péče v našem prostředí vyvíjet. Je důležité dát rodině prostor 

k pečování a podpořit ji v tom, pokud se tak rozhodne, není však žádoucí ji k tomu nutit 

v případě, že sama o pečování nestojí. 
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4.2 Teoretická východiska 

Jako hlavní rámující teorii pro svou práci využívám na aktéry zaměřený 

institucionalismus, který pomáhá vysvětlit změny v politice jako výsledek cíleného 

jednání zainteresovaných aktérů, které je však závislé na institucionálním kontextu, ve 

kterém se celý děj odehrává. Nejdříve popisuji, jak daný mechanismus teorie funguje 

spolu s vysvětlením terminologie, se kterou teorie pracuje. Následně se snažím přiblížit, 

v jakém smyslu je teorie spojena s neformální péčí a neformálními pečovateli.  

Druhým konceptem, se kterým pracuji v rámci teoretického ukotvení této práce, 

je evropeizmus, který vysvětluje, jak je tuzemská politika ovlivňována politikou 

Evropské unie, neboť fakt, že evropské právo je v případě rozporu nadřazené českému, 

má přirozeně velmi významný dopad na tvorbu politiky v členských zemích EU. 

(European Justice, 2013) 

4.2.1 Institucionalismus zaměřený na aktéry 

Instutitucionalismus zaměřený na aktéry (actor-centred institucionalism, dále jen ACI) 

je teorie vycházejí z rodiny institucionálních teorií, která předpokládá, že sociální 

fenomény by se měly vykládat jako výsledky vzájemné interakce aktérů, kteří jednají 

s určitými úmysly, a jejich jednání je tedy cílené. Důležitým předpokladem je,  

že veškeré takovéto jednání je ovlivněno institucionálním nastavením, v rámci kterého 

se vyjednávání odehrává, a proto je chování aktérů velkou měrou, ne však úplně 

bezmezně ovlivněno exitujícími institucemi. (Scharpf, 1997: s. 1) Jinými slovy můžeme 

říct, že se teorie snaží vysvětlit určité politické výsledky či změny pomocí vysvětlení 

chování jednotlivých aktérů, kteří jsou v daném problému zainteresováni, přičemž toto 

chování vidí jako jakousi hru, jejíž pravidla určuje institucionální kontext a základní 

charakteristikou dané hry jsou určité konstelace aktérů a každý s aktérů svým chováním 

sleduje svou vlastní strategii s cílem maximálního zisku. (Ovseiko, 2002: s. 22) 

 Důležitými pojmy, se kterými teorie institucionalismu zaměřeného na aktéry 

pracuje, ale které jsou běžné pro všechny institucionální teorie, jsou aktéři a instituce. 

Instituce jsou v této teorii brány jako jakási pravidla, která ovlivňují a směřují 

rozhodnutí a jednání aktérů. Tyto instituce mohou být dvojího typu, tzv. formální  

a neformální. Formalizované instituce jsou reprezentovány legislativní systémem nebo 
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například organizačními strukturami. Zatímco neformalizované instituce představují 

neoficiální pravidla, která mohou zahrnovat sociální či politické normy, očekávání  

a zvyklosti. Pokud bychom zůstali u přirovnání ke hře, formální instituce by 

představovala oficiální pravidla hry vytvořená autory hry, a neformalními institucemi 

by se pak mohly stát určité praktiky, které hráči vymyslí a objeví během hry, a které se 

stávají nepsanými pravidly pro další hry. (Maarse, 2008) Aktéry rozumíme všechny 

osoby či skupiny, kteří jsou nějakým způsobem zainteresováni v procesu veřejné 

politiky, který mohou podnítit ke vzniku, měnit a ovlivňovat jeho průběh a výsledek. 

Tito aktéři se vyznačují určitými charakteristikami a to ve smyslu disponování určitými 

charakteristickými schopnostmi, preferencemi a vnímáním. Schopnosti jsou vnímány 

různě, dle toho, k jakému výsledku směřují. Jedná se v podstatě o všechny zdroje, které 

umožňují aktérovi ovlivnit nějakým způsobem výsledek a zahrnují například lidské 

vlastnosti, hmotné zdroje, technologické prostředky apod. Orientace jednání aktérů 

může být relativně stálá, přičemž autor v tomto ohledu odkazuje na teorii racionální 

volby, anebo se mohou měnit pomocí procesu přesvědčování a učení.  

(Scharpf, 1997: s. 43) V úvahách o aktérech klade ACI důraz na to, že se nesmíme 

omezovat pouze na politické aktéry, ale musíme se snažit zahrnout veškeré aktéry, kteří 

připadají v úvahu. (Maarse, 2008: s. 19) Stejně tak je důležité, že za aktéry nelze 

považovat pouze jednotlivce ale i seskupení více aktérů, řekněme tedy organizace.  

A právě v politickém procesu jsou organizace více relevantními aktéry, a proto se často 

jednotlivci sdružují a vytváření různá uskupení, v jejichž rámci jsou sdíleny stejné 

hodnoty a názory. (Scharpf, 1997: s. 12) Pokud chceme porozumět chování aktérů jako 

cílenému jednání, pak to znamená, že aktéři usilují o maximalizaci svých zájmů a podle 

toho se chovají. (Maarse, 2008: s. 16)   

 Teorie však zavádí i další pojmy, které jsou specifické pro ni samotnou, jedná se 

o konstelace a interakce aktérů. Konstelace aktérů je určitou strukturou, která nám dává 

přehled o zainteresovaných aktérech, jejich strategiích, výsledcích, které se odvíjejí  

od různých kombinací všech těchto strategií a také jejich preferencích v rámci těchto 

výsledků. (Ovseiko, 2002: s. 22) Přináší tak statický obraz vztahů mezi aktéry, který 

zahrnuje vše, co víme o dané skupině aktérů. Odhaluje nám potenciální konflikty, které 

mohou vzniknout a také to, zda mohou být vyřešeny. Zejména to, zda hráči mohou 

maximalizovat své zisky v přesném i přeneseném významu, soupeřením nebo 
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spoluprací. (Maarse, 2008: s. 19; Ovseiko, 2002: s. 23) Interakce aktérů naopak 

přinášejí pohled na dynamickou stránku věci a to, jak se mezi sebou aktéři chovají  

a jakým způsobem mohou být konflikty mezi aktéry řešeny. Schrapf (1997: s. 46) 

rozlišuje čtyři druhy režimů těchto interakcí, a jejichž realizace je odvislá  

od institucionální struktury, ve které se odehrávají. Režimy interakcí se mohou dít 

formou jednostranné akce, vyjednáním dohody, hlasováním s většinovým principem 

nebo hierarchickým vedením. Prostředí, ve kterém se odehrávají, rozděluje  

Scharpf (1997: s. 46) modelově také na čtyři typy anarchistické prostředí  

(Anarchic field), síť kontaktů (Network), asociace (Association) a organizace 

(Organization). Souvislost mezi institucionální strukturou a režimy interakce 

znázorňuje tabulka č. 2., z níž vyplývá, že ne každý z režimů interakce se může 

odehrávat v libovolném prostředí. Rozdělení na interakce a konstelace je spíše důležité 

z hlediska analytického, v realitě jsou tyto vztahy, jak bylo již výše zmíněno, velmi 

propleteny a rozdíly mezi nimi jsou často malé. (Maarse, 2008: s. 19) Vzájemné 

působení konstelací a interakcí umožňuje uvažovat o kapacitě daného systému pro 

řešení určitého politického problému, přičemž ta je výrazně ovlivněna i institucionálním 

nastavením prostředí, ve kterém dochází k interakcím. (Ovseiko, 2002: s. 23) 

Tabulka č. 2: Režimy interakcí 

 

 Celý systém je ještě ovlivňován politickým prostředím, které zahrnuje 

ekonomické, technologické, politické, kulturní a jiné faktory, které mají vliv na chování 

aktérů a na jejich preference. (Maarse, 2008: s. 21) Pokud bychom zase na chvíli  

o všech těchto vztazích uvažovali jako o hře, musíme mít na paměti, že v reálném světě 

Anarchistické 

prostředí
Síť kontaktů Asociace Organizace

Jednostranná akce X X X X

Vyjednaná dohoda (X) X X X

Hlasování s většinovým 

principem
- - X X

Hierarchické vedení - - - X

Zdroj: Scharpf 1997: s. 74 (překlad autorka)
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není tvorba politik či změna institucionálního nastavení tak přímočará a nedají se 

veškeré události, aktivity a postoje jasně zařadit, výsledky politik tedy nejsou závislé 

pouze na jedné hře, ale jedná se spíše o spleť více her. (Ovseiko, 2002: s. 23)  

Schéma základního principu, na kterém staví teorie Na aktéry zaměřeného 

institucionalismu je znázorněno na obrázku č. 1. 

Obrázek č. 1: Schéma teorie na aktéry zaměřeného institucionalismu 

 

4.2.1.1 Na aktéry zaměřený institucionalismus a neformální péče 

Práce je zaměřena na zmapování vývoje veřejné politiky vůči neformálním pečovatelům 

a neformální péči v systému sociální péče. Neformální péče prošla jistým vývojem, 

neboť například ještě za dob komunismu byla potíranou problematikou a každý člověk, 

který by potřeboval potenciálně neformální péči, byl umístěn do ústavního zařízení  

a téma postižených a nesoběstačných osob bylo tabuizováno a odkláněno do ústraní  

od široké veřejnosti, neboť tehdejším vzorem a ideálem byl pracující člověk. V dnešní 

době se s neformální péčí již počítá jako s jednou z možností poskytování péče. Z toho 

je možné vyvodit, že institucionální nastavení řešení problematiky nemohoucích, 

starých a hendikepovaných lidí se od dob komunismu změnilo.  

 Práce nemá snahu zmapovat vývoj až od let minulého režimu, neboť zde je 

celkem patrný důvod změny, kterým je velmi výrazný obrat v ideologickém smýšlení 

vlády České republiky. Snahu zde upírám k vývoji od přelomu tisíciletí, protože 

v letech po revoluci nebyla oblast neformální péči nijak výrazně řešenou. Snažím se  

Problémy Aktéři Konstelace
Módy 

interakce
Politiky

Zdroj: Scharpf, 1997: s 44 (překlad autorka)

Prostředí politiky

Institucionální nastavení
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o identifikování nejdůležitějších aktérů, kteří se podílejí na změně postavení 

neformálních pečovatelů pro tvorbu politiky neformální péče a kteří se chovají  

dle svých určitých institucionálních vzorců. Práce se snaží zmapovat a vysvětlit režimy 

interakcí, ke kterým v daném procesu dochází a které jsou stěžejním bodem pro 

možnost zhodnocení potenciálních politických výsledků. V neposlední řadě práce 

propojuje tyto poznatky s klíčovými událostmi, které se již uskutečnily a měly zásadní 

vliv na formování politiky neformální péče. 

4.2.2 Evropeizace 

Dříve než vůbec dojdu k vysvětlení, co slovo evropeizace znamená, musím objasnit 

terminologický chaos, který v českém prostředí panuje. Pro slovo evropeizace je totiž 

možné používat i formu europeizace a jedná se pokaždé o tu samou věc a mezi 

odborníky na mezinárodní vztahy jsou hojně využívány obě dvě varianty. Já budu 

využívat formy evropeizace. 

Druhý problém nastává při snaze o definici evropeizace, neboť pro tento pojem 

neexistuje obecná definice, která by byla uznávána za jednu jedinou správnou. Naopak 

je mnoho autorů, kteří se tímto fenoménem zaobírají, a tudíž existují i různé přístupy 

k jeho vysvětlení. V této práci není prostor pro detailní rozbor všech přístupů, a proto se 

budu snažit alespoň zevrubně přiblížit ty, se kterými se nejvíce ztotožňuji, a jsou 

nejpřínosnější pro potřeby této práce. Je však důležité říci, že každá z definic a pojetí 

má něco do sebe a nemůžeme některé označit za zcela špatné. 

 Existují dvě roviny, ve kterých je možné se na pojem evropeizace dívat, první 

představuje pohled na statický pojem, který je definován velmi obecně. Pro aplikaci  

ve výzkumu jsou však mnohem užitečnější konkrétnější pojetí pojmu, které je blízké 

určité skupině odborníků a to z hlediska jejich využití. Tento pohled nazývá  

Radaelli (2004) „systematický koncept“. V rámci tohoto konceptu definuje Radaelli 

(2004 – cit. dle: Zemanová, 2007: s. 33) evropeizaci v tomto smyslu: „Europeizace je 

tvořena procesy a) konstrukce, b) rozptylování c) institucionalizace formálních  

a neformálních pravidel, procedur, politických paradigmat, stylů, „způsobů uspořádání 

různých záležitostí“ a sdíleného přesvědčení a norem, které se nejprve definují  

a konsolidují v politických procesech na úrovni EU a posléze dochází k jejich vtělení  
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do logiky domácího (státního a substátního) diskurzu, politických struktur a veřejných 

politik.“ Tato definice nejvíce odpovídá mé představě o tom, jakým způsobem a do jaké 

míry je naše tuzemská politika ovlivňována politikou Evropské unie. Za základní 

princip evropeizace považuji vliv Evropské unie, respektive její politiky na politiku 

členských zemí. Politolog Kevin Featherstone přišel s jedním z prvních rozdělení  

ve smyslu chápání evropeizace, přičemž tzv. adaptace politik je nejčastěji se vyskytující 

a nejvíce spojena s veřejnou politikou. Jedná se totiž o jev velmi jednoduchý, kdy pouhá 

existence Evropské unie a jejích legislativních norem má vliv na veřejnou politiku 

členských států. Dochází k tomu, že Evropská unie svou legislativou ovlivňuje a mění 

fungování tuzemské legislativy a dále zavazuje členské státy ke změnám dosavadních 

regulačních a kontrolních mechanismů. (Havlík - Pšeja, 2007; Zemanová, 2007) 

 Liší se i přístupy, které využívají dalšího teoretického rámce a to ve smyslu 

směru, kterým jsou předávány informace a znalosti, jimiž jsou politiky ovlivňovány. 

Základní dělení představuje tzv. bottom-up přístup a top-down přístup, každý z přístupů 

zastávají jiní autoři. Pozornost musíme však věnovat i třetímu kombinovanému 

přístupu, nazývanému bottom-up-down model, který představuje velmi komplexní 

pohled na problematiku. „V tomto případě začíná výzkum evropeizace na domácí 

„půdě“, kdy je sledován proces formování politik a institucí na evropské úrovni  

a následně jsou analyzovány tlaky a efekty působení Evropské unie na domácí politiku.“ 

(Havlík – Pšeja, 2007: s. 10) Pro běžné využití ve výzkumech je však nejčastěji 

používán bottom-up přístup, vzhledem k jeho věrohodnější aplikaci a i v mém případě 

se jedná o tento typ, neboť budu zkoumat, jakým způsobem ovlivňuje Evropská unie 

dění na české politické scéně v rámci sociální politiky. 

S velmi zajímavou myšlenkou přišla Adrienne Héritier, která tvrdí, že 

k evropeizaci vede nesoulad mezi nastavením politiky na úrovni EU a doteď fungující 

politikou v členské zemi a to v mezích institucionálního nastavení, neboť předpokládá, 

že země si chtějí co nejvíce zachovat status quo a nechtějí se přizpůsobovat výrazným 

změnám, a proto přichází s myšlenkou, že k evropeizaci dochází jen tam, kde nepanuje 

velký nesoulad mezi politikou EU a politikou místní. (Fiala a kol., 2009: s. 27)  
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4.2.2.1 Evropeizmus a neformální péče 

Evropská unie svým plošným nastavováním pravidel sociální politiky velmi ovlivňuje 

dění všech členských zemí, neboť úroveň sociální politiky obecně se velmi liší napříč 

celým spektrem zemí osmadvacítky. Liší se úroveň sociálního zabezpečení, úroveň 

chudoby i například nastavení dlouhodobé péče. Péče o blízkého člověka je kromě 

všeho jiného ovlivněna i nastavením tradic rodinného života, které jsou v členských 

zemích EU velmi různorodé. Proto je evropeizace přirozeným vyústěním celého 

fungování a nastavením konceptu Evropského společenství. Práce se zabývá tím, jak je 

v České republice citelný vliv Evropské unie při snaze o deinstitucionalizaci sociálních 

služeb, podporu rodin a neformálních pečovatelů. Tyto snahy vycházejí z Úmluvy OSN 

o právech osob se zdravotním postižením, Úmluvy OSN o právech dítěte a Evropské 

úmluvy o lidských právech. Snahy o tyto aktivity jsou patrné i z výzev operačních 

programů financovaných právě z peněz Evropské unie. 
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5 Metodologie, metody a data 

Celý výzkum je založen na kvalitativně orientovaném metodologickém přístupu, který 

je charakteristický tím, že nejsou v jeho rámci využívány žádné statistické či jiné 

metody, které by bylo možno kvantifikovat. Takovéto vymezení provedli v roce 1989 

Glaser a Corbinová, avšak mnoho autorů s nimi nesouhlasí a přicházejí s vlastními 

vymezeními, není tedy možné uvést jednu konkrétní a obecně platnou definici 

kvalitativního výzkumu, ale spíše výčet obecných charakteristik, kterými se kvalitativní 

výzkum vyznačuje. (Hendl, 2005: s. 50) Pro potřeby této práce si vystačím s definicí 

metodologa Creswella (1989, s. 12 - citováno dle Hendl, 2005: s. 50), který říká, že 

„…výzkumník při kvalitativním typu výzkumu vytváří holistický obraz, analyzuje různé 

typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených 

podmínkách.“ Ve své práci se snažím zachytit informace o tom, jak se vyvíjela politika 

neformální péče pomocí kombinace několika různých výzkumných metod, které nejlépe 

přispějí k zodpovězení výzkumných otázek a tím dosažení vytyčených cílů včetně cíle 

hlavního, tj. vysvětlit změnu veřejné politiky vůči neformální péči a neformálním 

pečovatelům. 

5.1 Metody sběru dat 

Pro účely výzkumy jsem použila jak data primární, tak i data sekundární. Kombinace 

obojího druhu jsem zvolila záměrně, neboť použití každé jedné skupiny samostatně má 

své specifické výhody a nevýhody a jejich vzájemná kombinace tak přináší ucelenější  

a komplexnější pohled.  

 Získávání sekundárních dat, tedy dat, která již byla zveřejněna dříve od jiného 

autora a pro jiné účely, je časově i finančně méně náročné. (Hendl, 2005) Pro získání 

těchto dat jsem využila metody vyhledávání dokumentů, která může být definována 

jako „…rešerše dostupné literatury a jiných dokumentů k danému tématu“, přičemž já 

jsem se zaměřila na vyhledávání veřejně politických dokumentů, neboť je považuji 

z hlediska významu pro tuto práci za nejvíce relevantní kvůli povaze zkoumané 

problematiky. (Veselý, Nekola a kol., 2007: s. 160) Významným zdrojem informací pro 

mě představovaly strategické a legislativní dokumenty, ale i odborné knihy či články. 

Pro vyhledávání daných dokumentů jsem využívala nejrůznějších způsobů, kdy  



 

25 

 

na začátku jsem využívala nejvíce internetový vyhledávač Google, který mi poskytl 

velmi obecnou představu o dostupnosti různých druhů veřejně politických dokumentů. 

Do vyhledávače jsem zadávala klíčová slova pro jednotlivé druhy veřejně politických 

dokumentů, přičemž jsem se držela rozdělení, které definují Veselý, Drhová  

a Nachtmannová (2005), založené na odlišnosti funkcí a způsobů vzniku dokumentů, 

které uvádějí ve své studii „Veřejná politika a proces její tvorby. Co je ‚policy‘ a jak 

vzniká?“, přičemž se jedná o vůbec první pokus o vytvoření typologie pro oblast České 

republiky. Pro podrobnější a důvěryhodnější vyhledávání jednotlivých relevantních 

dokumentů jsem následně využila například knihovního katalogu knihovny Jinonice, 

internetové stránky Vlády ČR, databáze Ebsco, internetových stránek Ministerstva 

práce a sociálních věcí aj., ve kterých jsem vyhledávala oficiální verze daných 

dokumentů.  

Druhým typem dat využívaných pro dosažení vytyčených cílů práce jsou data 

primární. K získání těchto jsem použila metodu sběru dat formou expertního šetření. 

Velkou výhodou využití této metody je získání cenných informací, které nejsou 

k nalezení v žádné literatuře, protože respondenti často vypovídají své vlastní 

zkušenosti a názory, které nebyly nikdy v minulosti žádným způsobem zpracovány  

a publikovány. Konkrétně jsem volila formu polostrukturovaných rozhovorů, které 

představují ideální střední cestu mezi jednotlivými typy rozhovorů, neboť zaručují 

alespoň minimální průnik témat jednotlivých odpovědí. Zároveň jsem však při přípravě 

otázek kladla důraz na to, aby nebyly příliš návodné a zavádějící, a tedy neovlivňovaly 

respondenty. Dopředu jasně stanovený účel a scénář otázek (viz příloha č. 2) pomohly 

k lepší zpracovatelnosti získaných dat, zároveň však mi forma polostrukturovaných 

rozhovorů umožnila měnit pořadí otázek, pokud bylo zapotřebí, aby rozhovor byl 

přirozenější a plynulejší. Někdy bylo nezbytné se respondenta doptat na určitou 

informaci či vynechat úplně některou otázku, na kterou respondent nebyl schopný 

odpovědět. (Hendl, 2005; Wildemuth, 2009) 

Pro správné provedení rozhovorů a tím získání věrohodných a relevantních dat 

jsem vytvořila osnovu, dle které jsem poté vymezila okruhy otázek, na které se budu 

respondentů ptát. Pro každý jednotlivý okruh jsem formulovala jednu otázku či více 

otázek obecné povahy, což mělo za cíl eliminaci návodnosti otázek k určitým 
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odpovědím. Každý z respondentů mohl odpověď pojmout dle svého, a tím zde vznikl 

prostor pro promítnutí osobních zkušeností a názorů. Jsem si vědoma, že tento způsob 

dotazování s sebou přináší určité riziko při interpretaci odpovědí, avšak pro potřeby 

výzkumu bylo důležité nijak nepodněcovat respondenty ve směřování jejich odpovědí,  

a tak otázky nemohly být koncipovány příliš konkrétně. Případné zkreslení výstupů 

jsem se snažila eliminovat takovým nastavením otázek, kdy každá jednotlivá otázka 

přímo vychází z některého ze stanovených výzkumných cílů a podněcuje tak k následné 

přesnější analýze rozhovorů. (Disman, 2000) 

Jako respondenty jsem vybírala odborníky na zkoumanou oblast. V obecném 

kontextu může však být slovo odborník chápáno mnoha způsoby, a tak považuji  

za důležité zde vysvětlit, koho v tomto kontextu považují za odborníka anebo experta,  

a jak je tento termín definován v pojetí této práce. Za odborníka považuji člověka, který 

má osobní či profesní zkušenosti v dané oblasti a jeho účast v této oblasti je aktivního 

charakteru. Dále pro mě bylo při výběru respondentů důležité zastoupení z co možná 

nejvíce různých sfér působnosti a tím snaha o zajištění úplného pohledu na zkoumanou 

problematiku a zároveň co nejkompletnější zahrnutí všech relevantních aktérů.  

Mezi respondenty, kteří byli ochotni poskytnout rozhovor je zástupce státní sféry  

Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb, přičemž do gesce 

tohoto oddělení spadá velká část tvorby politiky neformální péče. Zástupcem 

občanského sektoru je Mgr. Václav Krása, který je předsedou Národní rady osob se 

zdravotním postižením ČR, ta je „…zapsaný spolkem, který zastupuje zájmy osob  

se zdravotním postižením při jednání se státními a veřejnými institucemi“(NRZP, 2014) 

a sdružuje dohromady 103 organizací. (NRZP, 2014). Jana Janderová představuje 

odborníka občanského sektoru, a to svou činností v neziskové organizaci  

Unie pečujících, ale i jako zástupkyně z řad neformálních pečovatelů, neboť sama je 

dlouhodobě pečující osobou. Důležité pro mě bylo získat informace také z akademické 

sféry. Takovýmto odborníkem je PhDr. Hana Janečková, Ph.D., která se problematice 

neformální péče věnuje z pohledu dlouhodobé zdravotně – sociální péče a práce se 

seniory.  
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Tabulka č. 3: Experti, jejich profese a datum uskutečnění rozhovoru 

 

Po oslovení jednotlivých respondentů a jejich souhlasu s účastí byly 

naplánovány samotné rozhovory s délkou trvání přibližně jedné hodiny. Respondenti  

si mohli vybrat, zda se chtějí účastnit anonymně nebo souhlasí s uveřejněním jejich 

jména u citovaných výroků. Všichni respondenti souhlasili s uveřejněním jejich identity. 

Dále byli respondenti vyrozuměni o dalších zásadách etického postupu během rozhovor, 

což následně potvrdili podpisem informovaného souhlasu. Z průběhu rozhovoru byl 

pořízen audio záznam a následně byly rozhovory převedeny do písemné podoby. 

Důležitým zdrojem dat pro mne bylo i absolvování odborné praxe v červenci 2015 

na Ministerstvu práce a sociálních věcí, odboru koncepce sociálních služeb, který  

se mimo jiné zabývá i problematikou neformální péče. Během praxe jsem se zúčastnila 

setkání pracovních skupin zabývajících se problematikou neformální péče a dále také 

debat u kulatého stolu. 

5.2 Metody analýzy dat  

V přímé souvislosti se zvolenými metodami sběru dat byly zvoleny i metody analýzy 

dat, neboť jejich provázanost je nezbytná pro zdárné dokončení výzkumu a dosažení 

validních výsledků. Struktura použitých metod je stanovena tak, aby byly co nejvíce 

užitečné při snaze o dosažení stanovených cílů.  

5.2.1 Analýza událostí 

Z hlediska snahy o vysvětlení procesu změny politiky neformální péče je důležitou 

součástí analýza událostí, neboť každý proces je rámován více či méně důležitými 

událostmi, které určují směr a rychlost vývoje. Analýza událostí je jednou z metod 

analýzy veřejné politiky, která v České republice nebyla dlouho využívána.  

Sama analýza má původ v tzv. Event History Analysis, která byla využívána ke studiu 

sociálních jevů a jejíž zrod se uskutečnil v USA. Analýza událostí používaná v českém 

Václav Krása Předseda NRZP 01.04.2016

Hana Janečková Vysokoškolský pedagog 05.04.2016

Jana Janderová Místopředsedkyně Unie pečujících a dlouhodobě pečující osoba 07.04.2016

Jan Vrbický Ředitel oddělení koncepce sociálních služeb MPSV 12.04.2016

Zdroj: autorka 
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prostředí vychází ze základů, které pokládá Event History Analysis, jejímž hlavním 

účelem byla predikce a to nejčastěji sociálně deviantních jevů. Avšak tuzemská metoda 

bere získání takovýchto poznatků jako druhotný smysl analýzy a je upravena tak, aby 

jejím primárním cílem bylo „…získat obraz o formování a realizaci veřejné politiky  

a jejich jednotlivých částí…“ (Potůček, Purkrábek, Háva, 1994: s. 11) Poprvé byla 

v našem prostředí využita roku 1994. 

Důležitým aspektem, který analýza událostí bere v potaz, je dynamika celého 

procesu tvorby veřejné politiky. Veřejná politika je totiž velmi komplexní a jednotlivé 

specifické oblasti veřejné politiky jsou navzájem velmi úzce provázány. Navíc veškeré 

dění veřejné politiky se skládá z mnoha různých a dílčích událostí, mohou být jak 

lokálního tak globálního charakteru. U analýzy událostí je kladen důraz na časový 

charakter jevu, to znamená, jak se daná analyzovaná událost vyvíjela v čase. 

(Potůček, Purkrábek, Háva, 1994) Vzhledem k tomu, že i vývoj neformální péče 

respektive postavení neformálních pečovatelů na území České republiky je velmi 

komplexní problematika, je potřeba si určit dimenze zkoumání, ty můžeme chápat jako 

oblasti či roviny, ve kterých budeme provádět jednotlivé analýzy. Povaha mnou 

zkoumané problematiky již napovídá, že je potřeba do oblasti zkoumání zahrnout více 

rozličných úrovní. Jednotlivé úrovně jsou uvedeny v kapitole Analýza událostí. 

5.2.2 Analýza aktérů 

Druhou využitou metodou je analýza aktérů, pro niž se používá také anglický název 

stakeholder analysis, přičemž stakeholder je označení „…jakéhokoliv jednotlivce, 

skupiny či organizace, kteří mohou být ovlivněni nebo mohou ovlivnit připravované 

politiky či projekty, nebo jejich realizaci.“ (Veselý, Nekola a kol., 2007: s. 225) Cílem 

této metody je identifikace právě zmiňovaných aktérů (stakeholders), ale lze ji využít  

i při snaze o „…pochopení toho, proč a jak byla v minulosti určitá politika 

implementována…“ (Veselý, Nekola a kol., 2007: s. 226), a proto tato metoda ideálně 

zapadá do výzkumné mozaiky této práce. Metoda analýzy aktérů se může provádět  

ve dvou základních variantách, přičemž první z nich vyžaduje vyšší finanční, časovou 

i organizační podporu. Taková analýza je nazývána výzkumná analýza aktérů. 
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Vzhledem k tomu, že nároky tohoto druhu analýzy jsou nad rámec rozsahu diplomové 

práce, byla použita druhá, méně náročná varianta zvaná rychlá analýza aktérů
1
, která 

však byla pro potřeby této práce modifikována a rozšířena tak, aby pokryla celou paletu 

mnou zkoumaných proměnných a aspektů, které mají vliv na politiku neformální péče. 

Proces analýzy je rozdělen do dvou fází, prvním a základním krokem je identifikace 

všech zúčastněných aktérů a druhým pak posouzení účasti daných aktérů na konkrétní 

politice. (Veselý, Nekola a kol., 2007) Analýzu jsem obohatila o třetí fázi, ve které  

se snažím o identifikaci institucionální struktury, kterou definuje Scharpf (1997: s. 46) 

pro potřeby teorie Na aktéry zaměřeného institucionalismu. 

 Výchozím bodem pro celou analýzu byla úvaha, během které jsem se zamýšlela 

nad všemi možnými aktéry, kteří by do dané problematiky mohli nějakým způsobem 

vstupovat. Při počáteční identifikaci aktérů existuje více variant, jak proces pojmout. 

Veselý (2007: s. 229) poskytuje „orientační seznam možných aktérů“, ve kterém jsou 

aktéři rozděleni do skupin dle sektoru působnosti. Naopak Montgomery (1996) 

doporučuje rozdělní aktérů na primární a sekundární, přičemž primárními aktéry myslí 

ty, kteří jsou danou politikou či situací zasaženi přímo. Sekundární aktéry pak vnímá 

jako jakési prostředníky, kteří jsou do procesu zapojeni, ale nejsou jím přímo ovlivněni. 

V mé práci jsem se rozhodla využít obou druhů dělení aktérů, neboť různé úhly pohledu 

mohou přinést nové souvislosti a slouží jako vhodné vodítko při primární identifikaci 

aktérů. Vytvořila jsem tedy nejdříve seznam aktérů, kteří byli rozděleni na primární  

a sekundární (viz příloha č. 3) a následně jsem vytvořila tabulku, která je zaměřená  

na sektor působnosti (viz příloha č. 4). Jako zdroje dat při vytváření seznamu aktérů 

jsem využila jak sekundární zdroje, tak informace z realizovaného expertního šetření. 

Po zohlednění veškerých získaných informací byla vytvořena finální podoba tabulky 

aktérů. (viz tabulka č. 4, kapitola č. 7)  

 Druhou fází analýzy aktérů je posuzování účasti aktérů v dané politice.  

Rysy, které jsou v této fázi hodnoceny, se mohou lišit dle konkrétních potřeb analýzy. 

Pohled využitý v této práci byl zaměřen na oblast moci, motivace a působnosti aktérů. 

                                                 

1
 Tento pojem užívá Veselý v knize Analýza a tvorba veřejných politik (2007) 
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Pojmem moc je zde myšleno posouzení účinnosti jejich snahy při prosazování dané 

politiky, tedy jak velký vliv mají tito aktéři na prosazení dané politiky.  Pod pojmem 

motivace je míněna úroveň snahy aktérů o změnu v oblasti neformální péče. V rámci 

proměnné působnost jsem hodnotila regionální úroveň, na které může daný aktér  

do politiky zasáhnout. Pro lepší uchopitelnost bylo využito hodnotící škály, která si bere 

inspiraci ze „…škálování Dicka pro dimenzi ‚moc‘“. (Veselý, Nekola a kol., 2007: s. 

229), kterou jsem modifikovala pro specifické potřeby této práce.  

Škála proměnné moc byla stanovena takto
2
:  

 Velká – aktéři zařazeni do této skupiny mají velmi výraznou moc prosazovat své 

záměry a mají „…de facto možnost formálního či neformálního veta“  

(Veselý, Nekola a kol. 2007: s. 229) 

 Střední – aktéři spadající do této skupiny mají stále reálnou moc prosadit své 

záměry, potřebují k tomu však vždy podporu ať už ve formě spojenců, tedy 

jiných aktérů, kteří budou jejich záměr podporovat, či podporu vhodného 

politického prostředí (např. období ekonomického růstu) 

 Malá – tito aktéři mají bezvýznamný vliv na tvorbu politiky, jejich snahy jsou 

většinou neúspěšné 

Pro proměnnou motivace byly definovány a využity tyto tři úrovně: 

 Silná – snaha těchto aktérů směřuje s vysokou motivací ke zlepšení situace 

v oblasti neformální péče, např. pečovatelé, kteří jsou nastavenými podmínkami 

přímo ovlivňováni  

 Střední – tito aktéři mají určitou motivaci ke zlepšení situace v oblasti 

neformální péče, např. političtí činitelé, kteří nejsou přímo ovlivnění změnami, 

ale nepřímo mohou těžit z větší podpory a popularity 

 Nízká – tito aktéři mají velmi nízkou, nebo nemají žádnou motivaci ke zlepšení 

situace v oblasti, neboť touto situací nejsou ani přímo ani nepřímo ovlivněni 

                                                 

2
 Inspirováno škálováním dle Dicka 
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Pro proměnnou působnost byly definovány a využity tyto tři úrovně: 

 Nadnárodní – působnost těchto aktérů je na nadnárodní úrovni, např. Evropský 

parlament, který může přijmout evropský zákon závazný pro všechny členské 

země 

 Národní – působnost těchto aktérů je na národní úrovni, např. MPSV 

 Regionální – působnost těchto aktérů je na regionální úrovni, např. Krajská 

komise nebo nezisková organizace působící v jednom konkrétním okrese nebo 

kraji 

U každého jednotlivého aktéra byly ohodnoceny všechny tři proměnné v rámci 

jejich účasti na tvorbě politiky neformální péče. Dané ohodnocení se opět zakládalo  

na mých subjektivních náhledech na jednotlivé aktéry, informacích získaných  

od odborníků během rozhovorů a ze shromážděných sekundárních dat. Veškeré údaje 

byly následně dosazeny do tabulky (tabulka č. 5) , ze které lze jednoduše odečíst,  kteří 

aktéři se projevují jako nejvýznamnější z hlediska prosazování změny v oblasti 

neformální péče a zlepšení postavení neformálních pečovatelů. Protože se aktivně 

zasazují o zlepšení politiky, disponují velkou mocí a zároveň mají národní  

či nadnárodní působnost.  

Ve třetí fázi analýzy jsem se věnovala struktuře a institucionálnímu nastavení pro 

jednotlivé aktéry, přičemž toto rozdělení se zakládá na rozdělení režimů interakcí, které 

uvádí Scharpf (1997: s. 47) ve své knize Games Real Actors Play a využívá je jako 

jeden z identifikovaných klíčových segmentů pro celé schéma teorie na aktéry 

zaměřeného institucionalismu. Pod pojmem anarchistické prostředí, vidím veškeré 

aktéry, kteří fungují spíše jako jednotlivci, nevytvářejí žádné spolky ani se nesdružují do 

žádných organizací. Za síť kontaktů považuji takové aktéry, kteří se sice určitým 

způsobem sdružují, ale nejedná se o žádná formální společenství, ale spíše o běžné 

každodenní známosti a propojování lidí s podobnými životními příběhy. Asociace pro 

mne představují sdružení, která slučují aktéry se stejnými zájmy a stejnými cíly  

a v jejichž fungování je stanoven konkrétní záměr. Vyskytuje se zde mírné hierarchické 

rozdělení, avšak není tak striktní jako u poslední kategorie nazvané organizace, která  

se vyznačuje právě velmi přísnou a jasně danou hierarchií a stanovením jednotlivých 
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pozic. Typickým aktérem spadajícím do této kategorie je stát. Po zařazení aktérů  

do jednotlivých kategorií struktur, jsem přistoupila k vytvoření tabulky (viz tabulka č. 6) 

založené opět na systému vytvořeném Scharpfem, které představuje výchozí bod pro 

důkladnější vysvětlení jednotlivých režimů interakcí.  

5.2.3 Podpůrná metoda 

Pro zajištění většího přehledu o problematice a zajištění komplexnějšího pohledu, jsem 

využila metodu mediální analýzy jako podpůrnou metodu pro svůj výzkum. Mediální 

analýza tedy netvoří samostatný soubor, ze kterého by byly přímo vyvozovány 

výsledky, ale slouží pro doplnění dat a poznatků získaných během analýzy aktérů  

a událostí. 

 Analýzu jsem zaměřila pouze na tištěná periodika, a bylo do ní vybráno šest 

aktuálně nejčtenějších periodik, dle výsledků průzkumu Media Projekt (2015).  

Mezi deníky s největším počtem čtenářů patří Blesk, MF Dnes, Právo, Aha!, Lidové 

noviny a Hospodářské noviny. Z analýzy byl vyřazen deník Sport, pro irelevantnost 

svého zaměření, který ale obsadil v průzkumu čtvrté místo. Analýzu jsem realizovala 

prostřednictvím mediálního archivu Newton Media. Zkoumané časové období bylo 

stanoveno na minulých bezmála 16 let, konkrétně články vydané mezi  

1. 1. 2000 a 15. 4. 2016. Analyzované období bylo záměrně koncipováno jako delší 

časové období, neboť zde byl předpoklad ne příliš vysoké četnosti článků na téma 

neformální péče a zároveň se tento předpoklad opíral o data získaná během rozhovorů 

s odborníky, kteří identifikovali výraznější změny právě v tomto časovém období. 

Velmi důležitým parametrem analýzy bylo správné nastavení klíčových slov. Jako 

pravdivá se následně ukázala hypotéza, že pojem neformální péče není v široké 

veřejnosti běžně používán, protože po zadání tohoto výrazu do vyhledávače, bylo 

nalezeno zanedbatelné množství článků, které by se věnovaly tématu neformální péče 

ve smyslu péče o své blízké, a proto bylo dané klíčové spojení vyhodnoceno jako 

nevyhovující. Po vyzkoušení několika dalších výrazů, které byly modifikací neformální 

péče, a stále neuspokojujícímu počtu článků, jsem přistoupila k pročítání dostupných 

úryvků, přičemž jsem se v jejich obsahu snažila nalézt vhodné klíčové slovo nebo 

spojení, které by bylo jakýmsi mediálním ekvivalentem pojmu neformální péče 

vhodným pro vyhledávání. Tento přístup přinesl výsledky ve formě klíčového pojmu 
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„péče o blízké“. Pro analýzu bylo sebráno 128 článků, které ale po následné revizi 

museli být z důvodu nesouvisejícího obsahu sdělení zredukovány a k následné analýze 

jsem mohla využít pouze 44 článků. 
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6 Analýza událostí 

Analýza událostí je metodou, která v rámci této práce umožňuje porozumění vztahům 

mezi jednotlivými událostmi, které se odehrály na poli politiky neformální péče, 

přičemž hlavní důraz byl v průběhu analýzy kladen na události se vztahem k postavení 

neformální péče a samotných pečujících v kontextu celého systému sociální péče. 

Přestože je pro získání komplexního pohledu nutné brát v potaz veškeré události mající 

na tuto oblast vliv, těžiště mnou provedené analýzy jsem soustředila na události 

s pozitivním dopadem, tedy ty, které zlepšily celkovou situaci pečujících  

a opečovávaných, neboť mým záměrem je sledovat vývoj zvýšeného zájmu o skupinu 

pečujících osob, který jim přinesl postavení důležitější skupiny v rámci systému sociální 

péče a tím změnu politiky neformální péče. 

Pro zajištění co největší reliability celé analýzy, jsem rozdělila sledované 

události do několika skupin kategorií či úrovní zkoumání. První kategorií je politické 

prostředí, ve kterém jsem se zaměřila na nakloněnost politického prostředí ke změnám 

v oblasti neformální péče. Hlavním zdrojem zjištění byla programová prohlášení vlád  

a dokumenty politických stran z období 2002 - 2016. Zvolené období bylo záměrně 

koncipováno jako období od sklonku tisíciletí, neboť v období prvních deseti let po 

skončení komunistické vlády, nebyla neformální péče nijak řešenou oblastí sociální 

politiky.  Dále byly důsledné analýze podrobeny vládní dokumenty, které obsahovaly 

alespoň částečnou zmínku o daném tématu. Mezi analyzované dokumenty tohoto typu 

jsem zařadila například Strategii rozvoje sociálních služeb, Národní akční plán 

sociálního začleňování pro různá období, aj. Velmi podstatný článek celé analýzy 

představovaly události v neziskovém sektoru, jako například aktivity či projekty  

na podporu neformální péče, atd. Výsledkem celého snažení pak bylo identifikování 

nejdůležitějších událostí a zlomových bodů, které měly vliv na vývoj postavení 

neformální péče. Neboť primárním záměrem této analýzy nebyl vyčerpávající seznam  

a rozbor všech legislativních změn v oblasti neformální péče, i když samozřejmě pro 

celkový pohled jsou i tyto události důležité, ale analýzu jsem soustředila  

na nejvýznamnější zlomové body, které měly zásadní vliv na přeměnu politiky vůči 

neformálním pečovatelům. Z povahy přirozeného chodu událostí je jasné, že některé 

řetězce událostí mají kauzální souvislost a naopak někdy se jedná o víceméně náhodný 
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souběh událostí, které mohou vyvolat dojem vzájemné souvislosti. Je proto velmi 

složité určit kauzální souvislosti i v rámci této práce, avšak ani tato oblast není úplně 

opomenuta a v příloze č. 5 uvádím časovou osu, která přináší ucelený přehled o časové 

posloupnosti identifikovaných událostí.   

Na základě studia dokumentů a expertních rozhovorů jsem identifikovala dvě 

zásadní události, které ovlivnily dosavadní vývoj veřejné politiky vůči neformální péči. 

První z nich bylo vytvoření zákona o sociálních službách, který jako první zákon 

v rámci samostatné České republiky ukotvoval sociální služby a přišel s vyplácením 

příspěvku na péči osobám, které jsou závislé na péči jiné osoby. Druhou pak byl vstup 

České republiky do Evropské unie. Vzhledem k povaze inkriminovaných událostí, jsem 

se rozhodla analýzu rozdělit na dvě části, přičemž jedna se soustředí na dění na české 

politické scéně a druhá na události způsobené aktivitami v rámci Evropské unie. Toto 

rozdělení je však spíše umělým rozložením událostí, které přispívá k lepší přehlednosti 

analýzy, neboť v reálném světě se působení Evropské unie přímo promítá do dění  

na české scéně. 

6.1 Dění na české scéně 

Dění v oblasti neformální péče není doposud na české politické scéně nijak výraznou 

agendou, a proto zatím nedošlo k žádným zásadním událostem, které by změnily 

směřování politiky vůči neformální péči. Ačkoliv programová prohlášení skoro všech 

vlád v období mezi lety 2002 - 2016 obsahují určité zmínky o změnách sociálního 

systému České republiky, které by ovlivnily i pečující osoby, jedná se však v podstatě 

pouze o kosmetické úpravy, žádný ze závazků nepředstavuje pro pečující výraznou 

změnu jejich postavení. Z programových prohlášení všech dosavadních vlád můžeme 

tedy cítit poměrně vlažný přístup k problematice pečujících osob. Tento fakt je ještě 

více umocněn tím, že většina slibovaných změn nebyla uskutečněna. Péče o blízké jako 

dílčí část sociální politiky nepředstavuje pro české politiky prioritní oblast zájmu, avšak 

neignorují ji zcela. Je však nutné říci, že v České republice je ochromen legislativní 

proces i do jisté míry vysokou frekvencí, v jaké se střídají u moci jednotlivé vlády. 

V průběhu mnou zkoumaného období se u moci vystřídalo 9 různých vlád. V důsledku 

toho způsobené časté změny personálního obsazení velkou měrou ztěžují proces 

prosazování a realizovaní vytyčených cílů.    
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Jedinou významnou událostí tak stále zůstává zavedení zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách v roce 2006, na jehož důležitost poukazuje i počet novinových 

článků (viz příloha č. 6), které byly vydávány v období příprav a schvalování tohoto 

zákona a dokládají tak zatím největší pocit hmatatelného výsledku v oblasti tvorby 

politiky neformální péče. 

6.1.1 Zákon o sociálních službách 

Zákon o sociálních službách byl schválen v březnu 2006, do té doby platil pro osoby, 

které pečovaly o blízkou osobu zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, tedy 

zákon, který vešel v platnosti ještě za dob minulého režimu. To představovalo jednu 

z hlavních motivací legislativců pro změnu zákona, neboť na konci devadesátých let 

bylo, jak se uvádí v důvodové zprávě (2005: s. 44) „…na sociální politiku i v oblasti 

sociálních služeb nahlíženo podstatně odlišným způsobem, a to především v oblasti 

svobody rozhodování jedinců a demokratických principů fungování veřejné správy.“ 

Dalším velmi zásadním důvodem pro změnu dosavadního systému bylo, že „Proces 

sociálního začleňování, jako základní myšlenka moderní sociální politiky, není 

v současné právní úpravě sociálních služeb vůbec zohledněn.“ (Důvodová zpráva, 

2005: s. 45) Přičemž pečující osoby a i ty, o které je pečováno, jsou osobami, pro které 

není začleňování do společnosti jednoduchým krokem, a proto je tento zákon z pohledu 

pečujících osob velmi zásadním, protože si kladl za cíl „…podporovat proces 

sociálního začleňování a sociální soudržnosti společnosti.“ (Důvodová zpráva, 2005: s 

46) Důvodová zpráva deklaruje, že zásady zákona o sociálních službách jsou v souladu 

s Evropským právem a jeho návrh vycházel z Evropské sociální charty.  

(Důvodová zpráva, 2005) 

Zákon o sociálních službách přinesl pečujícím osobám i těm, o které je pečováno 

novou sociální dávku, tzv. příspěvek na péči, oproti původnímu zákonu, který pracoval 

s dávkou zvanou příspěvek při péči o osobu blízkou. To s sebou přineslo dvě hlavní 

změny. První byla výše částky, která začala být nově přerozdělována a druhou 

představoval příjemce tohoto příspěvku. Zatímco původní zákon z roku 1988 

stanovoval výši příspěvku v hodnotě 1,6 násobku částky na osobní potřeby v případě 

péče o jednu osobu, anebo 2,75 násobku stejné částky v případě péče o osoby dvě nebo 

více. Nynější zákon pracuje se čtyřmi úrovněmi závislosti nesoběstačné osoby a pro 



 

37 

 

každou z úrovní stanovuje konkrétní částku
3
, která je vyplácena, přičemž hodnota 

vyplácené příspěvku se oproti původní výrazným způsobem zvýšila. Velkou změnu 

představuje nové ukotvení příjemce dávky, neboť nově bude dávku pobírat přímo 

opečovávaný člověk, a ten si tak bude moci sám rozhodnout, jak s tímto příspěvkem 

naloží, zda jím bude spolufinancovat formální nebo neformální péči nebo kombinaci 

obou. (MF DNES, 29. 12. 2006) Předchozí zákon z roku 1988 naopak adresoval 

příspěvek pečující osobě. „Postižení, senioři a další potřební si budou moci od ledna 

2007 sami rozhodovat, jaké sociální služby si vyberou.“ (Právo, 15. 7. 2005: s. 5) 

Účelem nového příspěvku na péči bylo posílit finanční soběstačnost osob závislých na 

péči ostatních a vláda si také „…od toho slibuje, že pomůže tomu, aby se rodina mohla  

o nemohoucího lépe postarat doma.“ (MF DNES, 29. 12. 2006: s. 4) Nový zákon  

o sociálních službách s sebou přinesl i změnu v přiznávání příspěvku na péči, kdy jsou 

do  systému nově zařazeni sociální pracovníci Úřadu práce.   

Zákon o sociálních službách platí v novelizované podobě dodnes, kdy se však 

žádná z novel netýkala systému vyplácení příspěvku na péči, a tak tento systém funguje 

v nezměněné podobě dodnes. Aktuálně se však pracuje na novele zákona o sociálních 

službách, kdy se v rámci projednávání vyskytují i konkrétní témata týkající  

se neformální péče. Žádné změny v této oblasti však k datu dokončení práce nebyly 

schváleny. 

6.1.2 Dílčí změny v politice neformální péče 

V oblasti sociální politiky se událo několik dílčích změn, které se dotýkají neformální 

péče a jejichž cílem bylo zlepšení postavení neformálních pečovatelů. Rozsah těchto 

změn však není velký. Za dílčí úspěchy tak můžeme považovat prosazení daňového 

zvýhodnění pro pečující osoby, prosazení práva na zkrácení pracovní doby pro pečující 

osoby, zřízení institutu sociální péče či zvýšení částky pobírané pečující osobou 

v důchodu. 

                                                 

3
 Částky se liší dle toho, zda se jedná o dospělou nebo nezletilou osobu. 
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Zákonem č. 366/2011 Sb. byl zřízen institut asistenta sociální péče, kterým je 

jakákoliv osoba jiná než osoba blízká, která poskytuje péči nesoběstačné osobě. Přičemž 

tento asistent nemusí mít registraci k poskytování sociální služby a je vyžadována pouze 

písemná smlouva o poskytování pomoci. Asistent sociální péče si může být uveden jako 

pečující osoba při podávání žádosti o příspěvek na péči. Tato změna byla zaváděna 

s cílem zlepšení dostupnosti sociálních služeb a umožnění, co nejdelšího pobytu 

osobám, které jsou závislé na pomoci jiné osoby v jejich domácím prostředí. 

(MPSV, 2012a) I když se tato změna nevztahuje přímo k pečujícím osobám, jedná se  

o výraznou změnu v oblasti poskytování neformální péče a to hlavně z hlediska 

rozšíření možností, jak zajistit péči v původním prostředí opečovávaného člověka.  

V zákoníku práce č. 262/2006 Sb. je ukotven nárok pečující osoby na zkrácený 

úvazek. Tento nárok se vztahuje pouze na osobu, která pečuje o blízkého člověka se 

stupněm závislosti II. a vyšším. Zákoník práce však umožňuje zaměstnavateli odmítnout 

poskytnutí upravené pracovní doby, pokud mu v tom brání závažné provozní důvody. 

Možnost zákonného zkrácení pracovní doby ulehčuje pečujícím osobám spojit pracovní 

život s poskytováním péče, přičemž tato oblast přináší jedny z největších problémů 

v životech pečujících osob. Navíc pokud je člověk pečující a zároveň pracující osobou, 

může uplatnit slevu na dani na tuto závislou osobu, avšak pouze v případě, že závislou 

osobou je manžel či manželka nebo dítě. V případě péče o nesoběstačného rodiče již 

toto daňové zvýhodnění nelze uplatnit. (FDV) 

V roce 2009 vešel v platnost zákon č. 306/2008 Sb., kterým byl novelizován 

zákon o důchodovém pojištění, a který upravuje systém výpočtu výše důchodu pro 

pečující osoby. Změny ve výpočtu důchodové částky podněcoval i tehdejší veřejný 

ochránce lidských práv Otakar Motejl. (Právo, 11. 5. 2007) Zavedený nový systém 

rozděloval pečující do dvou skupin dle toho, zda doba péče přesáhla 15 let či nikoliv,  

a pro každou skupiny určoval jiná pravidla výpočtu důchodu
4
. Přínosným faktem, který 

                                                 

4
 Systém výpočtu důchodové částky je poměrně složitý, a pro potřeby této práce není nosným tématem, 

proto se jím zde podrobněji nezaobírám. Detailnější informace lze nalézt na stránkách České správy 

sociálního zabezpečení. 
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platí pro obě skupiny pečujících osob je to, že „…doba péče o osoby závislé na pomoci 

druhých je náhradní dobou pojištění a pro nárok na důchod a jeho výši ji lze započítat 

v plném rozsahu.“ (Právo, 22. 8. 2015: s. 20) Tato změna je důležitá z hlediska 

dlouhodobé perspektivy, protože během pečování, asi nikdo nepřemýšlí nad tím,  

co bude, až on sám dospěje do důchodového věku. Ve chvíli, kdy přijde čas možného 

odchodu do důchodu, dost pečovatelů je velice nepříjemně překvapeno výší svého 

nového příjmu. 

6.2 Dění ovlivněné Evropskou unií 

Vstup do Evropské unie znamenal pro Českou republiku bezpochyby velký krok, díky 

němuž nastaly změny ve všech sférách politiky i běžného každodenního života. Oblast 

sociální politiky, do které spadá neformální péče, nebyla žádnou výjimkou. Pro českou 

vládu znamenalo přijetí do Unie mnoho nových povinností, neboť celé společenství se 

zavazuje ke snaze o dosažení společných cílů tak, aby Evropská unie byla konkurence 

schopnější vůči ostatním zemím. (Euroskop, 2016) Legislativních ukotvení v rámci 

Evropské unie je však mnoho, a proto se pro potřeby této analýzy spokojím se dvěma 

strategiemi, které představují zastřešující návod pro další dílčí kroky a rámují naše 

dosavadní působení mezi členskými státy. Analýza se zaměřuje na události vyplývající 

z Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020 a na povinnosti, které z nich vyplývají 

v souvztažnosti k oblasti péče o blízké osoby. 

6.2.1 Období před vstupem ČR do EU 

Pro období před vstupem České republiky do Evropské unie se mi nepodařilo dohledat 

žádný dokument, který by představoval ucelenou koncepci MPSV pro oblast, která by 

se alespoň částečně dotýkala tématu neformální péče. Jedním z důvodů může být 

celkově nižší využívání výpočetní techniky, centrálního ukládání, zálohování  

a indexování připravených dokumentů, stejně jako nižší důraz na prezentaci interních 

konceptů, vizí a směřování projektových týmů, pracovních skupin nebo i celých 

ministerstev. Druhým důvodem pak může být i absence tohoto tématu v agendě MPSV 

z důvodu nízké priority.  

Jediným dokumentem, který zmiňuje problematiku neformální péče jako součást 

uceleného konceptuálního přístupu, je dokument „Koncepce činnosti MPSV na období 
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2004-2006“ (MPSV, 2003) vydaný na konci roku 2003 a dvakrát aktualizovaný 

v následujících dvou letech, který sice časově spadá do cílového období před vstupem 

ČR do EU, nicméně zde je již patrný vliv EU nejen v této oblasti, neboť hlavním cílem 

bylo sladit koncepce a krátkodobé i dlouhodobé cíle jednotlivých ministerstev s v té 

době platnou, a pro členské státy EU závaznou, Lisabonskou strategií, která byla přijata 

Vládou ČR v roce 2003 v rámci přístupových rozhovorů naší země o vstupu do EU. 

V koncepci je přímo uvedeno „...Společné memorandum o sociálním začleňování, 

Národní akční plán zaměstnanosti a Národní akční plán sociálního začleňování. Této 

orientaci vytváří obecný rámec již zmíněná Lisabonská strategie EU, přijatá vládou  

v roce 2003, a další dokumenty a politiky EU orientující sociální politiku jednotlivých 

členských zemí EU...“ (MPSV, 2003)  

6.2.2 Období Lisabonská strategie 

Česká republika svým vstupem do EU vstoupila, obrazně řečeno, do rozjetého vlaku, 

který řídila Lisabonská strategie. Ta byla schválena v roce 2000 a byla přijata na období 

10 let a jejím hlavním cílem bylo „zvýšit ekonomický růst a dosáhnout vyšší míry 

zaměstnanosti, a to prostřednictvím znalostí a jejich aplikace (vědy, vzdělání, inovací  

a ekonomických reforem), aniž by byly ohroženy sociální soudržnost a dosažená úroveň 

ekologických standardů.“ (Euroskop, 2016) Tato strategie byla ovšem velmi ambiciózní 

a cíle nastaveny velmi vysoko, a proto když na konci roku 2004 došlo k zhodnocení 

jejího plnění, bylo konstatováno, že je nevyhovující a že ji většina zemí podporuje 

pouze formálně. Proto následně došlo k přepracování cílů strategie, které byly 

definovány například takto „dosáhnout  vyššího a trvalého růstu a vytvářet více 

pracovních míst a také lepší pracovní místa“. (Euroskop, 2016; MPO, 2006)  

V rámci Lisabonské strategie byl přijat Evropský sociální program, který si jako 

jeden ze svých cílů stanovil boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení a na jehož 

základě mají členské země povinnost pravidelně do roku 2006 předkládat Národní akční 

plán sociálního začleňování. Po revizi Lisabonské smlouvy musela Česká republika, 

stejně jako všechny ostatní členské státy, připravovat tzv. Národní zprávy o strategiích 

sociální ochrany a sociálního začleňování. Česká republika připravovala tuto strategii 

dvoufázově na období 2006 – 2008 a 2008 – 2010. (MPSV, 2012b)  
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Národní akční plán sociálního začleňování pro období 2004 – 2006 explicitně 

nedefinuje pečující o blízkou osobu jako cílovou populaci pro svá opatření v boji proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení, a pouze se velmi okrajově v dílčím bodě odkazuje  

na spolupráci s neziskovými organizacemi při snaze o lepší sociální zabezpečení rodin, 

které pečují o své zdravotně postižené dítě. Přitom je velmi důležité si povšimnout 

specifikace zaměřující se pouze na zdravotně postižené neplnoleté občany.  

(MPSV, 2004) 

V dalším období byly, po revizi Lisabonské strategie, vydávány již tzv. Národní 

zprávy o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování, které v sobě nově 

zahrnovaly tři dílčí plány, Národní akční plán sociálního začleňování, Národní 

strategickou zprávu o důchodech a Národní strategii zdravotní a dlouhodobé péče. 

Národní zpráva na období 2006 – 2008 se věnuje neformální péči výhradně ve své třetí 

části zaměřené na zdravotnictví a ani zde nejsou pečovatelé definováni jako skupina 

ohrožená chudobou nebo sociálním vyloučením. Podpora pečujících rodin je zde 

vyzdvihována hlavně ve smyslu podpory cíle finanční udržitelnosti zdravotní  

a dlouhodobé péče, neboť pečující rodiny snižují náklady na finance vkládané do 

systému dlouhodobé péče. (MPSV, 2006) 

 Posledním obdobím, ve kterém byla Národní zpráva podřízena Lisabonské 

strategii, bylo tříleté období 2008 – 2010. V té dochází k velké přelomové změně pro 

pečující osoby, neboť jsou v rámci prioritního cíle II. uvedeni jako cílová populace  

a jsou zde zmíněny jak rodiny pečující o člověka se zdravotním postižením, tak rodiny 

pečující o seniora. Na to navazuje i jeden z podcílů zaměřený na vzdělávání pečujících 

osob. (MPSV, 2008a) 

To koresponduje s Národním programem reforem České republiky na období 

2008-2010, který ve své V. části věnující se zaměstnanosti zmiňuje v rámci 

problematiky stárnoucí populace a péče o seniory specificky „Kvalita péče bude 

postavena na vyšších standardech kvality a současně se předpokládá co největší 

zapojení rodin a příbuzných seniorů do jejich péče“ (MPSV, 2008b: s. 67), tedy 

neformální péči jako jeden z pilířů řešení stárnoucí populace. 
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6.2.3 Období strategie Evropa 2020 

Evropa 2020 představuje strategii pro inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění, jejíž platnost je opět na deset let jako u strategie předchozí, nyní však na 

období v rozmezí let 2010 a 2020. Na rozdíl od předchozí strategie, zahrnuje Evropa 

2020 boj proti sociálnímu vyloučení již ve svém názvu, což je jasným znakem toho, že 

na tuto oblast bude kladen velký důraz. Jako hlavní cíl v této oblasti si Evropská unie 

stanovila „Podpora sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby,  

a to snahou snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně  

o 20 milionů.“ (Vláda ČR, 2016) 

 Česká republika následně vypracovala svůj tzv. Národní program reforem ČR, 

který je koncepčním dokumentem a určuje směřování české politiky v různých 

oblastech národní politiky, které mají pomoci k dosažení cílů vytyčených strategií 2020. 

Česká republika si v něm stanovila cíl „udržet hranici počtu osob ohrožených 

chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech s nízkou pracovní 

intenzitou do roku 2020 na úrovni roku 2008. Česká republika se současně zavázala 

vyvinout úsilí vedoucí ke snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací 

nebo žijících v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou o 30 000 osob.“ (MPSV, 

2014a) Do tohoto programu byla zapracována i část věnující se sociálnímu vyloučení, 

přičemž hlavní důraz při boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení je věnován 

zaměstnanosti, podpoře rodin a návratu žen po mateřské dovolené. Situace neformálních 

pečovatelů se asi nejvíce týká část zmiňující zvýšení pozornosti přiznávání příspěvku  

na péči. „U dávek zohledňujících zdravotní stav bude pozornost zaměřena především  

na pravidla pro přiznání příspěvku na péči.“ (Úřad vlády ČR, 2014: s. 39) 

Velmi důležitou událostí z hlediska posunu v důležitosti tématu neformální péče 

je zpracování Dlouhodobé vize resortu ministerstva práce a sociálních věcí pro oblast 

sociálního začleňování, která ve svém směřování navazuje na Národní akční plány 

sociálního začleňování zpracovávané na základě Lisabonské strategie. V Dlouhodobé 

vizi (2012) jsou nejdříve uvedeny výsledky provedené SWOT analýzy, v jejímž rámci 

byla v kategorii „příležitosti“ identifikována jako klíčová „podpora sdílené  

a neformální péče“. A na základě výsledků této analýzy byly pak stanoveny prioritní 

cíle, o jejichž splnění bude MPSV v příštích letech usilovat. Jeden z cílů zní: „Zvyšování 
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účinnosti systému sociální ochrany prostřednictvím veřejné správy, včetně systému péče 

o ohrožené děti a podpora aktivního stárnutí a sdílené a neformální péče.“  

(MPSV, 2012c: s. 43) Důležitost a viditelnost neformální péče se tak velmi posunula 

kupředu a začala být brána jako důležitý bod v systému sociální ochrany. Podpora 

neformální péče se stává jednou z priorit ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti 

efektivního a dlouhodobě udržitelného systému sociální ochrany, neboť výhledy na 

budoucí vývoj populace předpovídají zvýšení potřeby zdravotně sociálních služeb, 

aktivit na podporu aktivního stárnutí a právě i nutnost neformální péče. (MPSV, 2012c) 

Od roku 2014 pak začala být tato Dlouhodobá vize MPSV pravidelně aktualizována 

prostřednictvím Strategie rozvoje sociálních služeb a funguje jako návod pro praktickou 

realizaci cílů, které Vize stanovuje. Ve Strategii rozvoje sociálních služeb na 2015 jsou 

prezentovány výsledky projektu Podpora procesů v sociálních službách, které mimo jiné 

přináší zjištění z fungování a využívání příspěvku na péči. Důležitým faktem je ten, že 

„Z celkového počtu osob s potřebou dlouhodobé péče je zhruba 15 % případů 

poskytována institucionální péče zdravotnických nebo sociálních zařízení. Značná část 

osob žijících v soukromých domácnostech využívá neformální péče…“.  

(MPSV, 2015a: s. 35) Velkým pokrokem pro neformální péči pak je, že v závěrečném 

shrnutí Strategie je uvedena nutnost změny v systému vyplácení příspěvku na péči, 

neboť dosavadní systém nezohledňuje pečovatele poskytující péči svým blízkým. 

V rámci oblasti financování sociálních služeb pak bylo stanoveno jako jeden z cílů 

zahájit diskuze ohledně možných variant pomoci neformálním pečovatelům a to  

i nefinanční cestou. Vyčleněná částka na tyto aktivity je 200 000 Kč. Spolupracovat by 

s ministerstvem práce a sociálních věcí měli jak uživatelé sociálních služeb tak zástupci 

veřejné správy.  (MPSV, 2015a: s. 49) V plánu bylo vytvoření Strategie rozvoje 

sociálních služeb i na období 2016 – 2020, které se následně v letošním roce změnilo na 

období 2016 – 2025. Tato strategie byla čerstvě schválena, avšak není ještě veřejně 

přístupna. 

6.2.4 Projekty na podporu neformální péče 

Z hlediska pomoci pečujícím i pečovaným osobám a postupu na pomyslném žebříčku 

důležitosti jejich postavení ve společnosti jsou velmi podstatné konkrétní projekty, 

programy, iniciativy a jiné různé aktivity na podporu neformální péče, ať už jsou cíleny 



 

44 

 

na pečovatele, opečovávané osoby anebo na obě skupiny zároveň.  Ty totiž mohou 

rychleji přinést kýžený efekt zvýšené pozornosti ke skupině pečovatelů, ale především 

řeší nejpalčivější problém neuspokojivé finanční situace, a to výrazně rychleji než lze 

očekávat od změn legislativy ve fázi vizí a dlouhodobých plánů. Zahájení a délka trvání 

různých projektů se velmi liší a velice často ani nekorespondují s jednou konkrétní 

z výše uváděných strategií, proto jsem se rozhodla je členit spíše dle úrovní, na kterých 

jsou programy a projekty připravovány. V souvislosti s časovým řazením je však patrný 

jeden jasný trend, kdy rozmach výskytu těchto aktivit můžeme pozorovat právě po 

vstupu České republiky do Evropské unie. To je nejpravděpodobněji způsobeno dvěma 

jevy, kdy za první z nich považuji jasný důraz Evropské unie na zlepšení sociální 

situace občanů jednotlivých států skrze závazky k dosažení nejrůznějších cílů 

stanovených v jednotlivých strategiích a pravidelnou revizí plnění klíčových kritérií. 

Druhým důvodem pak bezpochyby je fakt, že Evropská unie podporuje aktivity 

členských zemí ze svých fondů určených na aktivity ve specifických oblastech, které 

nelze čerpat na nesouvisející aktivity, a tedy slouží jako jistý garant dostupnosti určitých 

minimálních zdrojů pro každou z klíčových oblastí, kdy je ovšem vyžadován aktivní 

přístup pro čerpání určených zdrojů. V oblasti sociální politiky jsou peníze čerpány 

především z Evropského sociálního fondu, jehož programová období však nejsou 

totožná s platnými obdobími celounijních strategií, ale byla stanovena na období  

let 2004 – 2006, 2007 – 2013 a aktuálně 2014 – 2020.   

 Z projektů financovaných přímo z evropských fondů uvádím například projekt 

„Podpora odborných partnerství“, který byl realizován Centrem pro komunitní práci 

střední Čechy od 1. 12. 2013 do 31. 5. 2015 a byl financován z operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci projektu vznikla publikace „Pečovat a žít doma 

je normální“, která přináší přehled o dostupnosti sociálních služeb ve Středočeském 

kraji, doporučení ke změnám systému, ale i příběhy klientů jejich centra, jakým 

situacím v životě museli čelit. Jedna pasáž obsahuje i fiktivní příběhy, které jsou 

vyprávěny ve více variantách a to na základě toho, jak různě může probíhat život 

s člověkem, který potřebuje pomoc svého okolí. (Macurová a kol., 2015)  

Velmi užitečným projektem pro pečující osoby financovaným z operačního programu 

Praha Adaptabilita jsou webové stránky www.pecujiciosoby.cz, jež vznikly v rámci 

projektu „Odraž se ode dna“. Projekt je zaměřen na pečující osoby, které se starají  
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o závislého člena rodiny a rádi by spojili pečování s prací. Cílem projektu je pak právě 

pomoc v hledání ideálního zaměstnání či rady, jak začít podnikat. V rámci jiného 

projektu nazvaného „Péče o blízké neznamená konec kariéry“, pak byla vydána 

publikace, která radí jak sladit právě pracovní život s pečováním. (Pecujiciosoby, 2016) 

Dalším zajímavým příkladem je publikace Bedekr aktivního stárnutí vydaná Fakultou 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, která rozebírá poměrně podrobně 

problematiku neformální péče o seniory z mnoha perspektiv, a zároveň je pěkným 

příkladem překrývání oblastí kompetencí, neboť vznikla v rámci projektu FRAM, který 

spadá pod Ministerstvo zdravotnictví. (FHS, 2013) Jako třetí zajímavý příklad projektu 

financovaného přímo z fondů EU, ovšem opět ukazující další z možných využití 

existujících zkušeností a dobré praxe ze zahraničí, dále synergie vyplývající z podobné 

výchozí situace ve více zemích či regionech, a v neposlední řadě výhody plynoucí 

z mezinárodní spolupráce organizací zabývajících se danou problematikou.  

Jde o projekt ELMI - Integrace pečujících osob na trh práce skrze rozvoj klíčových 

kompetencí, který je financován Evropskou  komisí prostřednictvím Národní agentury 

pro komunitární programy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v Rumunsku 

z programu Leonardo da Vinci. Hlavním cílem projektu je převod e-learningového 

kurzu pro neformální pečovatele vyvinutého a používaného v Itálii do Rumunska,  

a jedním z dalších cílů pak Analýza převoditelnosti e-learningového kurzu do Polska  

a České republiky. (ELMI, 2016) Tento projekt představuje příklad efektivně vedeného 

projektu, kdy se vychází ze systému, který se osvědčil v jedné zemi, převádí se do jiné 

členské země a přitom se využívá podobné výchozí situace v dané oblasti v dalších 

dvou zemích, v tomto případě Polska a České republiky, kam by v případě úspěšného 

prvního kroku, tedy převodu do Rumunska, mohl být systém dále zaveden, již s výrazně 

nižší náročností celého procesu. Jde skutečně o příkladné využívání existujících znalostí 

a efektivní hospodaření s dostupnými zdroji.  

 Další významnou skupinou pak jsou projekty financované na regionální úrovni  

a velmi často přímo ze zdrojů jednotlivých krajů. Zde může jít o projekty, programy 

nebo granty, které podporují větší územní celky, tedy okresy, města, obce nebo skupiny 

obcí, např. program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2015 v Kraji 

Vysočina. Na další úrovni pak podpora skupin, tedy například nestátních neziskových 

organizací, registrovaní poskytovatelé zdravotnických služeb anebo dobrovolnické 
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organizace, např. programové dotace Podpora a zkvalitnění zdravotní péče  

o nevyléčitelně nemocné, včetně podpory rodin těchto nemocných vypsané Jihočeským 

krajem. Dále Dotační program na podporu pečujících osob v kraji Jihomoravském 

anebo grantový Program pro poskytování dotací kraje na podporu projektů v oblasti 

dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji 

Vysočina. Tyto programy plní, jak bylo zmíněno již v úvodu, zejména roli okamžité 

finanční pomoci a kompenzace a tím zvýšení kvality života cílových skupin.  

6.3 Shrnutí analýzy 

V rámci provedené analýzy jsem podala rámcový přehled nejdůležitějších událostí, 

které různou měrou ovlivnily vývoj jak politiky neformální péče, tak s tím i související 

vývoj postavení neformálních pečovatelů. Výsledky analýzy jeví jasné známky 

evropeizace, neboť před vstupem České republiky do Evropské unie můžeme 

konstatovat, že neformální péče prakticky ani nepředstavovala samostatné téma, které 

by bylo alespoň konceptuálně diskutováno nebo řešeno na vládní úrovni. Nelze 

zaznamenat ani žádné systematické snahy o zlepšení situace neformálních pečovatelů. 

Zásadní změnou však byl vstup ČR do EU, který rozhýbal dění v oblasti sociální 

politiky. Neboť nově zpracované strategie a akční plány se staly řídící jednotkou 

hlavního nového směřování české (mimo jiné) sociální politiky a tím pádem to lze 

chápat jako přímý důsledek celého procesu přístupu ČR do EU, který se děje 

prostřednictvím bottom-up přístupu, kdy postupně docházelo a dochází ke vtělování 

principů a pravidel konsolidovaných na úrovni EU do veřejné politiky českého státu. 

Stejně tak tato změna přinesla možnost čerpání zdrojů z fondů EU na různé projekty  

a iniciativy v oblasti sociální a zdravotní péče, což má nemalý význam na zlepšování 

postavení pečujících i opečovávaných osob.  
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7 Analýza aktérů 

Ačkoliv v české veřejné politice není pojem neformální péče (ani jiných pojmů od něj 

odvozených) jasně definován, s tímto pojmem je běžně pracováno a to právě hlavně 

mezi aktéry, kteří jsou danou problematikou nějak zasaženi nebo jsou nějakým 

způsobem do celého procesu zapojeni. Pro získání uceleného přehledu o dané 

problematice a pro pochopení vzájemných vztahů a celého procesu je důležité 

identifikovat všechny aktéry, kteří se nějakým způsobem zapojují do fungování 

neformální péče. Seznam všech identifikovaných aktérů je uveden v tabulce č. 4.  

Je zřejmé, že role každého z nich je v celém procesu důležitá, někteří však mají větší 

význam z hlediska tvorby politiky neformální péče, někteří do něj vůbec nezasahují. 

Proto jsem u každého aktéra nejdříve provedla důkladný rozbor jejich pozice v obecném 

pojetí vůči neformální péči či pečovatelům a přinesla její popis, který je důležitý pro 

utvoření uceleného pohledu na aktéra. V druhé části jsem pak analyzovala roli aktérů  

ve souvztažnosti k možnosti ovlivnit postavení neformálních pečovatelů nebo celkově 

proces tvorby politiky vůči neformálním pečovatelům. 

Tabulka č. 4: Seznam zúčastněných aktérů  

 

7.1 Jednotliví aktéři 

Větší pozornost je věnována aktérům, kteří jsou více zainteresovaní a mají tak větší vliv 

na vývoj neformální péče. V celém procesu analýzy aktérů je důležité mít stále  

na paměti, že nelze hledat a zkoumat pouze aktéry, kteří se zabývají specificky 

neformální péčí, a to proto, že tato oblast není oficiálně vymezena a definována. Proto 

jsou do analýzy zahrnuti takoví aktéři, kteří mají co dočinění i s aktivitami, které se 

dotýkají třeba jen okrajově neformální péče a neformálních pečovatelů, ať už se jedná  

Evropská unie Vláda ČR Zaměstnavatelé

MPSV Obce a kraje Média

Poskytovatelé soc.služeb Akademické instituce Praktičtí lékaři a specialisté

Pečující osoby a opečovávané 

osoby

Ministerstvo zdravotnictví Úřad práce

Neziskové organizace MŠMT Lékařská posudková služba

Zdroj: autorka 
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o poskytování sociálních služeb, tvorbu legislativy se sociální tématikou, či aktéry 

zaměřující se pouze na jednu z cílových skupin příjemců neformální péče
5
. Vzhledem 

k tomu, že Vláda ČR, EU a MPSV jsou jako aktéři výrazným způsobem zapojeni  

do fungování celého procesu tvorby politiky, byly jejich aktivity popsány již v rámci 

analýzy událostí, proto bude jejich popis v této části práce méně rozsáhlý a těžiště práce 

pro tyto tři aktéry je zaměřeno na posuzování jednotlivých proměnných, které jsem 

stanovila v rámci posuzování účasti aktérů v politice neformální péče a dále identifikaci 

struktury institucionálního nastavení jednotlivých aktérů. 

7.1.1 Evropská unie 

Evropská unie představuje velmi důležitého aktéra angažujícího se v celém poli 

působnosti veřejné politiky. Ačkoliv každý členský stát má odpovědnost za vývoj 

tuzemské politiky sám za sebe, Evropská unie představuje velmi důležitý subjekt, který 

do velké míry dění v domácí politice ovlivňuje a jeho moc spočívá v přípravě unijních 

konceptů a strategií, které jsou do větší či menší míry závazné pro všechny členské 

země a jimiž se jednotlivé země musí řídit. Motivaci Evropské unie pro vytváření cílů 

zavazující členské země k podpoře neformální péče můžeme zjednodušit v podstatě  

na dva hlavní důvody. Prvním z nich je snaha o zamezení sociálního vyloučení, neboť 

nejen osoby opečovávané ale i neformální pečovatelé jsou považováni z hlediska 

evropské politiky boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení za jednu z cílových skupin 

populace. Druhým důvodem je motivace ekonomická, kdy dlouhodobě udržitelný 

ekonomický růst a prosperita jsou ohroženy rapidním stárnutím populace prakticky  

ve všech členských zemích. Velmi důležitý je vliv nejen celkových nákladů na péči  

o seniory, ale také rostoucí personální požadavky, které s nepříznivým demografickým 

vývojem uzavírají pomyslný bludný kruh. Neformální péče je tak čím dál častěji 

zmiňována jako nenahraditelná součást reformy sociální a zdravotní péče o seniory, 

která pomáhá zejména decentralizací a přenosem zodpovědnosti na rodiny seniorů, 

které je v tomto ohledu ovšem nutné aktivně motivovat a podporovat. (Europa, 2016) 

                                                 

5
O příjemcích neformální péče je pojednáváno v kapitole č. 2.2 Kontext neformální péče. Příjemci 

neformální péče mohou být senioři, osoby se zdravotním či mentálním postižením. 
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7.1.2 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je hlavní orgán státní správy pro oblast 

sociální politiky, jejímž dílčím aspektem je i neformální péče. Není možné nikde hledat 

konkrétní agendu neformální péče jako takové, ta je totiž řešena v rámci sociálně-

zdravotního pomezí sociálních služeb. Odborem zodpovědným za tuto oblast je odbor 

sociálních služeb a specificky pak oddělení koncepce sociálních služeb. V působnosti 

odboru sociálních služeb je vytváření koncepcí a metodické vedení jednotlivých 

správních orgánů. (MPSV, 2014b; MPSV, 2016a). 

MPSV je velmi důležitým aktérem při vytváření a implementaci strategických 

veřejně politických dokumentů, které je Česká republika povinna předkládat Evropské 

unii a dokládat tak tím své směřování a snahy v oblasti sociální politiky. V rámci 

některých těchto dokumentů jsou v dílčích akčních plánech specifikovány konkrétnější 

cíle, které mají za úkol zlepšit postavení neformálních pečovatelů. Z toho je patrné,  

že MPSV má velký vliv a moc ovlivnit postavení pečujících osob a celkově neformální 

péče, skrze stanovení dílčích cílů jednotlivých probíhajících a plánovaných aktivit. 

V neposlední řadě má MPSV roli řídícího orgánu operačních programů realizovaných  

z prostředků Evropského sociálního fondu, které mají za cíl podporu neutěšených 

oblastí sociální politiky. V rámci těchto programů vzniklo i několik projektů, které jsou 

určeny pro neformální pečovatele. 

Všechny uvedené dílčí činnosti MPSV jen podtrhují důležitost jeho hlavní role 

při formulování postavení pečujících osob v systému sociálních služeb, a to hlavně 

z hlediska jeho univerzální celostátní působnosti založené na hierarchické struktuře 

instituce a souvztažnosti s Evropskou unií. Dále pak úzkého zaměření na problematiku 

sociální politiky a tím jednodušší formulace potřebných změn. Současná ministryně 

práce a sociálních věcí zaměřuje na oblast neformální péče větší pozornost. Tato oblast 

je prezentována jako velmi důležitá a klíčová „…je to jedna z priorit ministerstva.“ 

(Vrbický, MPSV) „Podpora neformálních pečovatelů v kontextu rodinné politiky  

a politiky zaměstnanosti proto patří k prioritám Ministerstva práce a sociálních věcí.“ 

(MPSV, 2015b) Pracovníci MPSV v prosinci minulého roku předložili základní 

rámcový návrh, který navrhuje některé změny, které by mohly pomoci neformálním 

pečovatelům a přinesly tak změnu v politice neformální péče. Jedná se o návrh zavedení 
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pečovatelské dovolené, která by mohla trvat v rozmezí 3 až 6 měsíců, anebo návrh 

kompenzace ušlého výdělku formou tzv. ošetřovného. Z těchto aktivit můžeme usuzovat 

zvýšenou motivaci MPSV ke zlepšení situace neformálních pečujících a snahy o změnu 

politiky vůči neformální péči.  

7.1.3 Poskytovatelé sociálních služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb představují velmi heterogenní skupinu aktérů, neboť 

český zákon o sociálních službách umožňuje, aby poskytovatelem sociálních služeb 

byly „…územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické 

osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu nebo státní 

příspěvkové organizace, které jsou právnickými osobami.“ V České republice existuje 

mnoho druhů sociálních služeb, v obecném měřítku však v podstatě u nás neexistují 

služby, které by sloužily na podporu primárně pečujících osob. Většina služeb je 

poskytována osobě, o kterou je pečováno, což s sebou však přináší sekundární efekt 

pomoci pečující osobě, které je takto odlehčeno od neustálého pečování. Mezi nejčastěji 

využívané služby pro neformální péči jsou respitní péče, denní stacionáře, osobní 

asistence, pečovatelská služba a raná péče. Velmi častými poskytovateli sociálních 

služeb jsou neziskové organizace
6
. MPSV zřídilo registr poskytovatelů sociálních 

služeb, kde si mohou pečující najít, která registrovaná sociální služba se nachází 

nejblíže jejich bydlišti, který má za cíl usnadnit pečujícím přístup k informacím  

a omezení využívání neregistrovaných sociálních služeb. (Geissler a kol., 2015c; 

Geissler a kol., 2015d) „To co je negativní úplně, je když si pečující osoba vypomáhá 

službami, které fungují na základě toho, že nemají oprávnění.“ (Vrbický, MPSV) 

 Poskytovatelé sociálních služeb zajisté představují důležitého aktéra na poli 

politiky neformální péče, který je jejím děním přímo ovlivněn, protože legislativní 

nastavení fungování sociálních služeb má přímý dopad na jejich prosperitu a účinnost  

a následně i na životy pečujících a těch, o které je pečováno. V tomto ohledu se odráží  

i jejich motivace k prosazování svých cílů, která je vysoká, neboť oblast poskytování 

sociálních služeb je charakteristická mnohými nedostatky, a to hlavně v rámci 

                                                 

6
 Více je o tom pojednáváno v kapitole 7.1.5 Neziskové organizace 
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financování. Zároveň je transformace sociálních služeb považována za jednu 

z klíčových oblastí na agendě MPSV a tím se zvyšují šance samotných poskytovatelů  

na prosazení svých záměrů. Spolu s motivací ke změně jde ruku v ruce i moc, která také 

není zanedbatelná. Svědčí o tom časté zastoupení poskytovatelů sociálních služeb 

v rámci expertních skupin
7
 na Ministerstvu práce a sociálních věcí, což umožňuje 

alespoň částečné prosazování jejich cílů a záměrů. Poskytovatelé se často sdružují  

do organizací a tím získávají větší šance a moc na prosazování svých zájmů. Největší 

organizací, která zastřešuje takovéto poskytovatele, je Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb ČR. Tímto získávají poskytovatelé národní působnost a určitý řád 

hierarchického vládnutí v rámci asociace. (APSS, 2016; Geissler a kol., 2015c; MPSV, 

2016b) 

7.1.4 Pečující osoby 

Pečující osoby jsou rozhodně klíčovým aktérem v procesu změny politiky neformální 

péče, neboť jsou to právě oni, o které je pečováno, pro které má být politika optimálně 

nastavena. Pečující jsou v každodenním kontaktu s nesoběstačnou osobou, oni musejí 

čelit překážkám při řešení běžných denních činností a oni vědí, kde je potřeba pomoc 

státu. „…Z hlediska teorie tvorby politiky jsou to ti samotní pečovatelé. Ti sami si mají 

říkat, co oni potřebují. Samozřejmě jejich síla je větší, ve chvíli kdy se sdružují pod 

střešní organizace a ty pak vyjednávají s příslušnými úřady nebo ústředním orgánem 

nebo zákonodárcem.“ (Vrbický, MPSV)  

Pečující osoby sice nemají faktickou moc k tomu, aby mohli změnit nastavení 

politiky neformální péče, ale jejich moc spočívá v upozorňování široké veřejnosti na 

problematiku poskytování péče blízké osobě a v seznamování široké veřejnosti  

i odborníků s tím, co neformální péče je a s tím, jaká úskalí přináší. „…začali  

se (pečující osoby – pozn. autorky) ozývat poměrně razantně, psali dopisy, uveřejňovali 

                                                 

7
 Například Pracovní skupina Sociální a zdravotní služby a dlouhodobá péče, Komise pro rozvoj 

sociálních služeb při MPSV, Expertní panel k dlouhodobé péči při MPSV, Pracovní skupina komunitního 

plánování měst a obcí, Předsednictvo IP Projektu „Podpora procesů v sociálních službách“, Pracovní 

skupina pro seniory…atd. (APSS ČR, 2016) 
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na webových stránkách, na Facebooku, kontaktovali politiky a tak dále.“  

(Janderová, Unie Pečujících a pečující osoba) Zástupci neziskových organizací, které 

hájí zájmy pečujících osob, jsou často přizváni k řešení dílčích okruhů neformální péče 

na půdu MPSV a mohou tak úředníkům přiblížit specifika jejich „povolání“. Motivaci 

ke změně mají logicky ze všech aktérů největší, neboť se jich problém bezprostředně 

týká a jsou jím výrazně ovlivňováni v každodenním životě. Touha po lepších 

podmínkách pro pečování o své blízké je pomyslným motivačním pojítkem mezi všemi 

pečujícími, a proto jejich působnost lze označit za národní, neboť všichni pečující 

napříč Českou republikou usilují o stejný cíl. Pečující osoby jsou obtížně zařaditelné 

z hlediska struktury, neboť vždy záleží na jedinci, jakým způsobem se do fungování 

zapojí. Může se jednat jak o anarchistické prostředí, ve kterém se de facto míjejí 

pečující, kteří prostě pečují, ale dále se nezajímají o dění okolo a na politické scéně. 

Může se jednat i o sítě kontaktů, ve kterých se pečující osoby, které trápí stejné 

problémy, sdružují, ale jejich známosti fungují na neformální bázi, může se tak jednat 

například o přátele ze stacionáře apod. Pečující se však mohou, a ne zřídkakdy to dělají, 

sdružovat do asociací, ve kterých se snaží prosazovat změnu politiky neformální péče, 

jejich chování je cílené a jejich funkce jsou alespoň částečně hierarchicky ukotveny. 

Musím však vzít v úvahu, že u poslední zmiňované možnosti se již jedná spíše  

o charakter neziskového sektoru, a tak ponechám pečujícím osobám strukturu zvanou 

síť kontaktů a anarchistické prostředí, přičemž tyto mohou být výchozím bodem pro 

vznik asociací. 

Nesmíme zapomínat na příjemce neformální péče, jejichž postavení je velmi 

podobné roli pečujících osob. I oni jsou vystaveni stejným problémům a nedostatkům 

systému sociální péče ve všech částech naší země a jsou to také oni, stejně jako pečující, 

kterým musí být odpovídající politika šita doslova na míru. Jejich vliv spočívá 

v možnosti obrazně řečeno pohnout svědomím společnosti skrze prezentace svých 

nelehkých životních příběhů, čímž mohou pomoci zviditelnění problémů neformální 

péče a pečovatelů. Jejich motivace je o to vyšší, že jejich kvalita života je odvislá  

od nastavení politiky neformální péče a to ještě více než v případě pečovatelů. Pečující 

totiž v krajním případě, například v existenční nouzi, může opečovávanou osobu předat 

do péče státu a své role se takto vzdát. Opečovávaný naopak nemá žádné možnosti, jak 

se ze své svízelné situace dostat a jeho kvalita života je tedy přímo závislá na celkovém 
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nastavení péče, včetně té neformální, která bude do budoucna čím dál tím důležitější 

složkou sociálního systému. 

7.1.5 Neziskové organizace 

Neziskové organizace představují velmi heterogenní skupinu aktérů, protože mohou 

fungovat v mnoha různých formách (např. obecně prospěšná společnost, občanské 

sdružení atd.) a s širokým spektrem spádové oblasti od obcí a krajů až po sdružení 

s celoevropskou působností a stejně tak různorodou oblastí zájmu. Členy těchto 

organizací jsou často a z velké části lidé, kteří jsou přímo ovlivněni anebo zasaženi 

inkriminovanou problematikou a přinášejí tak do fungování organizace velmi důležitý 

impuls v podobě osobních zkušeností a perspektivy. Neziskové organizace mají více 

funkcí ve společnosti, z hlediska potřeb této práce jsou důležité pouze dvě z těchto 

funkcí, jednou je tzv. servisní role a druhou pak advokační. Servisní rolí označujeme 

zprostředkování pomoci tam, kde státní ani soukromý sektor nestačí, což v podstatě 

odráží základní charakteristiku existence neziskových organizací a cílů, se kterými jsou 

zřizovány
8
. (Pospíšil, 2009) Neziskové organizace tedy velmi často poskytují sociální 

služby, tam kde sociální služby od jiných poskytovatelů nedostačují, a to především 

opečovávaným osobám. Druhou funkcí NNO je snaha o mobilizaci společnosti 

v otázkách řešení současné neuspokojivé situace neformální péče. „Od roku 2014  

jsme si to (neformální péči – pozn. autorky) dali jako jedno z našich hlavních témat, 

které chceme prosazovat.“ (Krása, NRZP) Neziskové organizace hrají velmi důležitou 

roli v propagaci dané problematiky a zviditelňování témat, která nejsou dostatečně 

řešena a bylo by potřeba jim věnovat do budoucna větší pozornost. Tyto snahy mohou 

být cíleny jak na laickou veřejnost, tak na odborníky v oblasti zdravotně sociálního 

pomezí či na politické představitele. „Většina laické veřejnosti ani netuší, že nějací 

pečující existuje. Spousta lidí vám na to řekne, jaký pečující, vždyť to je jeho povinnost, 

vždyť si to vybral, vždyť to chtěl.“(Janderová, Unie pečujících a pečující osoba)  

Pro lepší postavení neformálních pečovatelů tak mohou udělat mnoho už jen pouhou 

snahou o upozorňování na to, že existuje něco jako neformální péče a jaké jsou její 

                                                 

8
 Potůček ve své knize Veřejná politika (2005: s. 104) uvádí, že „…organizace občanského sektoru mají 

tendenci vznikat právě tam, kde se neuplatňuje ani trh, ani stát.“ 
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přínosy. „…ať už Klára (Klára pomáhá z.s. – pozn. autorky) nebo Unie  

(Unie pečujících z.s. – pozn. autorky) jsme se spojili třeba se senátorkou Wagnerovou, 

psali jsme dopisy pani ministryni Marksové, spojili jsme se s hejtmanem 

Jihomoravského kraje.“ (Janderová, Unie Pečujících a pečující osoba) 

Právě z pohledu druhé zmiňované funkce představují neziskové organizace 

velmi důležitého aktéra při snaze o změnu politiky neformální péče. Neziskové 

organizace sice nedisponují žádnou oficiální legislativní mocí, ale mohou pomoci 

k přiřazení vyšší priority této problematiky právě od aktérů, kteří politickou mocí 

disponují. Zástupci neziskových organizací jsou často členy pracovních skupin 

ministerstva práce a sociálních věcí zaměřených právě na oblast zdravotně sociálního 

pomezí a tvorbu politiky vůči neformálním pečovatelům, což jim umožňuje prosazování 

svých záměrů a cílů v oblasti neformální péče do připravovaných legislativních  

či strategických materiálů. „Když se projednávala Strategie rozvoje sociálních služeb, 

tak já jsem byl v pracovní skupině pro neformální péči.“ (Krása, NRZP) Motivace 

neziskových organizací je z podstaty věci velmi výrazná, neboť právě většina jejich 

členů je danou problematikou přímo ovlivněna a zasahuje do jejich každodenního 

běžného života. Na území České republiky existuje více neziskových organizací, jejichž 

cílem je pomoc neformálním pečovatelům s různými rozsahy územní působnosti. 

Příkladem může být nedávno založená Unii pečujících, která přestože vznikla v Brně  

a její hlavní cílová oblast působení je právě zde, snaží se o rozšíření do dalších měst  

po celé České republice, aby získala větší sílu v prosazování svých zájmů a tedy zájmů 

pečujících osob. (Janderová, Unie pečujících) Naopak již dlouho existující neziskovou 

organizací, která pod sebou sdružuje mnoho dalších menších organizací je Národní rada 

osob se zdravotním postižením, jež se zaměřuje na pomoc zdravotně postiženým 

osobám po celé České republice, pro něž je otázka podpory neformálních pečovatelů 

velmi důležitým bodem. (Krása, NRZP) Existují však i sdružení neziskových organizací 

s nadnárodní působností, jejichž cílem je mimo jiné i snaha o výměnu zkušeností  

a takzvané dobré praxe a případné sdílení nebo provázání používaných systémů. 

Příkladem může být evropská platforma zabývající se kvalitou života lidí po 50. roku 

věku nesoucí název AGE, mezi jejíž členy patří česká Alternativa 50plus nebo Život90. 

V rámci mnou stanovených strukturálních dimenzí bych neziskovým organizacím 

přiřkla kategorii asociací, neboť jejich fungování je založeno na předem stanovené 
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hierarchické struktuře, avšak její rozložení není definováno striktním způsobem  

a jednotlivé pozice v asociacích jsou si svými pravomocemi blíže. 

7.1.6 Vláda ČR 

„Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.“ Tak definuje vládu Ústava České 

republiky, tedy její nejvyšší zákon, ve svém článku č. 67. Proto představuje vláda 

jednoho z nejdůležitějších aktérů ve všech oblastech veřejné politiky, neformální péči 

nevyjímaje. Priority a hlavní programové body vládnoucích politických stran a jejich 

členů mají výrazný vliv na rozhodnutí o množství a druhu agendy, která bude té které 

oblasti věnována. Neboť jedním z hlavních úkolů vládnoucích představitelů je 

připravovat novou a upravovat stávající legislativu, je logické považovat vládu  

za nejdůležitější článek v celém legislativním procesu, i když je nutno dodat, že je vláda 

odpovědna Poslanecké sněmovně a případný návrh zákona musí schválit i senát. 

Protože však těžiště této práce neleží v mapování legislativního procesu přípravy 

politik, pro jednoduchost jsem neuvažovala vliv Senátu a Poslanecké sněmovny  

a v rámci tohoto zjednodušení jsem provedla analýzu programových prohlášení 

jednotlivých vlád, které byly u moci během mnou zkoumaného období, tedy v rozmezí 

let 2002 – 2016, abych zjistila, jaký důraz která vláda věnovala oblastem souvisejícím 

s neformální péčí. Pro potřeby mnou zkoumaného aspektu, tedy změny postavení 

skupiny neformálních pečovatelů, jsou programová prohlášení ideálním zdrojem 

informací, neboť není potřeba dopodrobna analyzovat veškeré legislativní kroky 

podniknuté konkrétními vládami jako spíše důležitost, kterou vláda neformálním 

pečovatelům přikládá, a tedy jak velký prostor věnuje analýze potřebných změn 

současné situace pečovatelů. 

 V návaznosti na nejdůležitější milníky ve změně politiky vůči neformálním 

pečovatelům se jeví jako důležitá vláda Stanislava Grosse v létech 2004 – 2005,  

v jejímž programovém prohlášení se jako v prvním objevila konkrétnější vize změny,  

a to taková, že slibovala, že prosadí zákon o sociálních službách
9
. Ke schválení zákona 

došlo až za následující vlády, je však nutno poznamenat, že ministrem práce  

                                                 

9
 Více se zákonu o sociálních službách věnuji v kapitole č. 6.1.1. Zákon o sociálních službách. 
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a sociálních věcí byl v obou vládách Zdeněk Škromach. Následovaly pak další dílčí 

změny
10

, které však pouze kosmeticky upravovaly životy neformálních pečovatelů. 

Ačkoliv jsme v minulých letech nezaznamenali výraznou motivaci členů vlády 

ke zlepšování postavení neformální péče, situace se v poslední době mění a neformální 

péče získává větší prioritu, alespoň v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Postoje vlády k situaci pečujících osob jsou velmi důležité i z hlediska působnosti 

vládních rozhodnutí, která mají logicky moc ovlivnit všechny obyvatele České 

republiky a jejíž dopady mohou mít velmi výrazný vliv na občany České republiky. 

Z hlediska struktury se jedná o instituci s výrazně hierarchickým členěním pravomocí, 

které s sebou přináší velký důraz na plnění daných povinností. 

7.1.7 Obce a kraje 

Obce a kraje mají pro neformální péči nezanedbatelný význam, neboť jsou to právě ony, 

kdo jsou samotným pečovatelům v běžném životě nejblíže. Nástrojem, který mohou pro 

zlepšení života neformálních pečovatelů využívat, jsou sociální služby. Ze zákona mají 

obce a kraje povinnost zjišťovat, jaké jsou potřeby poskytování sociálních služeb  

na území jejich působnosti. Musí také zajišťovat dostupnost informací o těchto službách 

osobám, které je potřebují a spolupracovat s obcemi či jinými kraji a poskytovateli 

sociálních služeb s cílem zajistit pomoc osobám, které ji potřebují. Dle stejného zákona 

č. 108/2006 Sb. o sociálních službách má kraj také pravomoc určovat síť sociálních 

služeb na svém území a je povinen zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb na svém území s následnou povinností jeho vyhodnocování.  

Právě střednědobý plán rozvoje sociálních služeb představuje hlavní nástroj, 

kterým mohou obce a kraje významně ovlivňovat životy pečujících osob žijících  

na jejich území a klást tak důraz na zlepšení postavení domácích pečovatelů. Na 

důležitosti role obcí a krajů v celém schématu sociálních služeb přidává i fakt, že 

neexistuje žádná koncepce, strategie či zákon nebo vyhláška, které by přímo upravovaly 

povinnosti v oblasti neformální péče. Proto jediným nosným pilířem jsou pro ně právě 

                                                 

10
 O těchto změnách je blíže pojednáváno v kapitole 6.1.2 Dílčí změny v politice neformální péče. 
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povinnosti uvedené v zákoně o sociálních službách, a hlavním cílem obcí a krajů je tedy 

zajistit dostupnost sociálních služeb na území jejich působnosti. Přístup ke splnění této 

povinnosti však může být velmi individuální a záleží vždy na konkrétní obci a kraji, jak 

postupuje. Dle výzkumu FDV (2015c: s. 48) „…obce dostatečně nereflektují potřeby 

pečujících osob v rámci komunitního plánování“. Stejná studie pak uvádí příklady 

krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, které se věnují dlouhodobě 

pečujícím osobám. Hlavní snahou je zvýšení informovanosti pečujících osob a dále pak 

dílčí aktivity zaměřující se na zvýšení dostupnosti odlehčovacích služeb či zlepšení 

spolupráce mezi profesionálními pečovateli a pečovateli neformálními.  

(Geissler a kol., 2015c) 

Přes nespokojenost účastníků fokusních skupin zaznamenali pracovníci FDV 

zvyšující se zájem o neformální pečovatele na úrovni krajů a obcí v rámci 

střednědobých plánů, což svědčí o zvyšující se motivaci obcí a krajů k participaci  

na změnách postavení neformálních pečovatelů. Tento fakt společně s poměrně velkou 

mocí, která má sice svá omezení (například rozpočet kraje), avšak v rámci kraje 

příslušné působnosti je velmi výrazná, neboť právě krajská samospráva může určovat 

podobu, rozsah a intenzitu přístupu k neformálním pečovatelům a opečovávaným 

osobám. Dobré praxe a osvědčené strategie se pak následně mohou přenášet  

na celorepublikovou úroveň v rámci přenosu informací z nižších funkčních úrovní  

na MPSV. Omezujícím faktorem je tedy jejich působnost, která je pouze regionálního 

charakteru. Přes malou působnost hrají kraje a obce nezastupitelnou roli jako nejbližší 

kontaktní partner neformálních pečovatelů. Procesu zavádění změn v politice vůči 

neformálním pečovatelům pak může pomoci i striktní hierarchické nastavení institucí 

kraje a obcí.  

7.1.8 Akademické instituce 

Akademické prostředí představuje důležité místo z pohledu zkoumání problematiky  

a realizace výzkumů zaměřených na zjišťování reálných problémů, kterým pečující čelí 

a mapování jejich běžného života. Velká část šetření a výzkumů
11

, které byly doposud 

                                                 

11
 O různých výzkumech je blíže pojednáváno v kapitole 2.2.3 Zájem o neformální péči. 
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realizovány a které se zabývají situací neformálních pečovatelů, pochází právě 

z akademické půdy. 

Akademické instituce určitě představují aktéra, který má na změnu politiky vůči 

neformální péči vliv a ne nezanedbatelný. Přestože nedisponují reálnou mocí ke změně 

legislativního nastavení fungování neformální péče, jejich velká síla spočívá v možnosti 

zkoumání problematických jevů a oblastí a tím i zvýšení pozornosti vůči dané 

problematice. Nemalý díl na účinnosti jejich aktivit má fakt, že v obecném pojetí jsou 

akademičtí pracovníci mezi veřejností uznávanými a váženými odborníky. Zajímavým 

hodnocením je i proměnná motivace, neboť akademické instituce nemají, nebo alespoň 

ne v oblasti neformální péče, primární užitek ze změny politiky vůči neformálním 

pečovatelům, avšak nepřímo z něj mohou těžit výhody ve formě větší citovanosti jejich 

odborných prací, výzkumů apod. a tím i zvýšení prestiže mezi ostatními odborníky. 

V neposlední řadě, pomoc společnosti je otázka etiky výzkumníka ve společenských 

vědách. Z hlediska působnosti lze akademické instituce označit za národní, protože 

ačkoliv jsou vždy situovány samostatně v různých městech a regionech, jejich působení 

v oblasti výzkumu je zaměřené celoplošně na celou Českou republiku. Svou strukturou 

představují síť kontaktů, ve které dochází ke sdružování jednotlivců či skupin  

se zaměřením na stejnou oblast výzkumu, přičemž většina výzkumníků je si rovna  

a nejsou zde určeny hierarchické struktury. 

7.1.9 Ministerstvo zdravotnictví 

Je na první pohled zřejmé, že neformální péče nespadá primárně do gesce Ministerstva 

zdravotnictví (MZ), avšak toto ministerstvo spravuje mnohé zdravotnické služby, které 

jsou poskytovány i osobám, o které v první řadě pečují jejich blízcí, a tak se, byť pouze 

okrajově, témata spadající pod MZ stávají součástí celkové politiky neformální péče.  

A právě proto se oblast dlouhodobé péče, do které patří i neformální péče, vyskytuje  

na pomezí pravomocí Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. 

Toto propojení kompetencí přináší však nesoulad ve spolupráci MPSV a MZ v otázkách 

řešení neformální péče, což je pak odráženo v aktuální situaci, kdy provázanost  

a návaznost jednotlivých služeb nefunguje a to se výrazně projevuje na zátěži 

neformálních pečovatelů. (Geissler a kol., 2015d) 
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 Mezi služby, které zřizuje Ministerstvo zdravotnictví a které jsou do velké míry 

využívány i osobami, o které pečují jejich blízcí, mohou patřit například léčebny  

pro dlouhodobě nemocné, rehabilitační služby, návštěvní služby praktických lékařů  

u pacientů v jejich domácím prostředí nebo například lázeňské služby.  

(zákon č. 372/2011) MZ také vydává každý rok úhradovou vyhlášku, která stanovuje 

hodnotu bodu a tedy ceny zdravotnického zákroku nebo i ošetření, který je pacientům 

proplácen ze zdravotního pojištění. (Geissler a kol., 2015c) 

Ministerstvo zdravotnictví představuje, stejně jako Ministerstvo práce  

a sociálních věcí, hlavní orgán státní správy a proto je z obecného hlediska jeho moc 

měnit současné nastavení politiky velmi výrazná. Pokud však vezme v úvahu oblasti,  

ve kterých MZ může svých pravomocí využívat, nejedná se o tak významného aktéra  

na poli politiky neformální péče. Zdůrazňování potřeby podpory dlouhodobé péče se 

objevuje v materiálech Ministerstva zdravotnictví již několik let, a byly zde i snahy  

o vytvoření zákona o dlouhodobé péči. „Už kolem roku 2010 byl připravován zákon  

o dlouhodobé péči, který nakonec nebyl schválen, ale už i tam se mluvilo o tom, že by 

tam měla být zahrnuta podpora pečujících rodin.“ (Janečková, VŠ pedagog) Z tohoto 

hlediska můžeme hovořit o snaze a motivaci pracovníků MZ o změnu politiky vůči 

neformální péči, ke které je podněcuje i uvědomování si finanční nákladnosti špatně 

fungujícího systému zdravotní a sociální péče. Působnost jejich činností je však 

omezena kompetenčním zákonem, zákonem o zdravotních službách i zákonem  

o sociálních službách. Jejich činnost je národního charakteru se silnou hierarchickou 

strukturou a striktním nastavením pravomocí.  

7.1.10 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Ačkoliv to nemusí být na první pohled patrné, Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy také zasahuje svou činností do životů pečujících osob i těch, o které je 

pečováno. Do jeho gesce totiž spadá obecně otázka vzdělávání, která se neformální péče 

týká asi nejvíce v oblasti inkluzivního vzdělávání. V rámci školského zákona  

č. 561/2004 Sb. je uložena povinnost školským zařízením přijmout dítě se speciálními 

vzdělávacími potřebami do svého vzdělávacího zařízení pokud má v rámci jeho 

spádovosti trvalé bydliště. Přičemž za osobu se speciálními vzdělávacími potřebami je 
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v rámci tohoto zákona (č. 561/2004 Sb.) považováno dítě se zdravotním postižením, 

zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním.  

Z pohledu pečujících osob je otázka inkluzivního vzdělávání výrazným faktorem 

v celém procesu poskytování neformální péče. Proto je pro pečující osoby velmi 

podstatné, jaké stanovisko k této problematice MŠMT zaujímá. Avšak z pohledu tvorby 

politiky není pozice MŠMT zásadní. V rámci legislativy sice disponuje velkou mocí 

k prosazení změn, avšak oblast, ve které mohou tyto změny realizovat, je z pohledu 

neformální péče jen okrajová. Hledisko motivace však mohu označit za velké, neboť 

vzdělávání osob s hendikepem je v poslední době velmi řešené a MŠMT na něj klade 

prioritu. Jedná se však o velmi kontroverzní téma, které mezi odborníky i veřejností 

vyvolává mnohé debaty. V otázce působnosti je zřejmé, že se jedná o národní 

působnost, neboť opatření, která pracovníci MŠMT přijímají, mají vliv na všechny 

občany České republiky. MŠMT je typickým představitelem organizace, ve které je 

silně zakořeněná hierarchická struktura a striktní nastavení pravomocí a pozic určuje 

systém fungování celé organizace.   

7.1.11 Zaměstnavatelé 

Neopomenutelným článek celého systému jsou i zaměstnavatelé, neboť mohou svým 

přístupem k pečujícím osobám velmi ovlivnit jejich život. Mnoho pečujících by si totiž 

přálo k pečování i chodit do zaměstnání, neboť pro ně představuje nejen zdroj příjmů, 

ale také prostor pro socializaci a odreagování. (Geissler a kol., 2015d) Nabídka 

alternativních forem práce jako jsou zkrácené úvazky nebo práce z domova mohou 

výrazně ulehčit pečování, a umožnit tak skloubit pracovní a soukromý/pečovatelský 

život. V českých podmínkách se tomu však moc neděje a alternativní formy úvazků 

nejsou zaměstnavateli hojně poskytovány. (Geissler a kol., 2015d) Z výzkumu, který 

provedla výzkumná agentura Sociotrendy (2015) který probíhal mezi zaměstnateli a byl 

zaměřen na podporu neformálních pečovatelů, vyšlo, že většina zaměstnavatelů nemá 

vůbec zkušenosti se zaměstnáváním pečujících osob. „Většina oslovených neměla se 

zaměstnáváním neformálních pečovatelů žádné zkušenosti. Celkově pro ně byla 

problematika neformální péče zcela novým a neznámým tématem.“  

(Sociotrendy, 2015: s. 14) 
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 Zaměstnavatelé určitě hrají klíčovou roli pro pečující z pohledu každodenní 

náplně práce a finančního zajištění rodiny, avšak z hlediska změny politiky neformální 

péče nebo postavení neformálních pečovatelů se nejedná o zásadního aktéra, který by 

snažil o změnu současného nastavení a zlepšení situace. Jejich motivace není vysoká, 

neboť danou situací nejsou osobně zasaženi a současným nastavením politiky, např. že 

za zaměstnance pracujícího na poloviční úvazek musí zaměstnavatel platit sociální  

a zdravotní pojištění ve stejné procentuální výši jako při zaměstnávání na plný úvazek, 

nejsou ani nijak výrazně motivováni zaměstnávat pečující osoby alternativním 

způsobem práce. (Sociotrendy, 2015) Jejich význam není výrazný ani z hlediska 

působnosti, která je pouze regionálního charakteru, a tak nemá potenciál ovlivnit mnoho 

lidí. V otázce moci je mnohem náročnější správně zhodnotit její úroveň, pokud totiž 

vezmeme v úvahu legislativní změny, nejsou zaměstnavatelé výrazným aktérem, avšak 

disponují specifickým druhem moci, kdy mohou nezávisle na státu změnit výrazným 

způsobem postavení pečujících osob vstřícnou politikou vůči nim a zároveň skrze tyto 

iniciativy podnítit změny v nastavení fungování politiky vůči neformálním 

pečovatelům, proto jejich moc hodnotím jako střední. Prostředí, ve kterém jsou 

zaměstnavatelé sdružováni, hodnotím, dle svých kategorií, jako anarchistické prostředí, 

neboť neexistují spolky, sdružení či organizace zaměstnavatelů, které by volaly po 

změně politiky neformální péče a pokud někteří zaměstnavatelé takto konají, jedná se 

pouze o aktivity individuálního charakteru. 

7.1.12 Média 

Aspekt zviditelnění problematiky pečujících i pečovaných osob je jedním  

z těch nejdůležitějších pro zlepšení postavení pečujících v systému sociální péče a tím  

i podnícení ke změnám politiky vůči neformální péči, a proto mají média velký 

potenciál hrát v celém procesu důležitou roli.  

 Přestože nemají média přímý vliv na legislativní činnost, jejich nepřímý účinek 

je zcela zásadní. Disponují totiž možností vyvinutí tlaku na politické strany i jednotlivé 

činitele k tomu, aby se o problematiku zajímali, přidělili jí odpovídající prioritu  

a v neposlední řadě plnili své volební programy, ve kterých se zavázali k určitým 

krokům. Tento efekt může být umocněn jejich potenciálně nadnárodní působností. 

Ačkoliv česká média nemají většinou tendence primárně vysílat zprávy o dění 
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v Čechách do zahraničí, v dnešním multikulturním světě a v době rychlého sdílení 

informací pomocí internetu, není přenos informací za hranice státu problematický, kdy 

např. převzaté zprávy ze zahraničí mohou odstartovat diskusi na totožné téma v českém 

kontextu. Z hlediska motivace musíme rozlišovat veřejnoprávní a komerční média. 

Zatímco u veřejnoprávních médií můžeme jejich motivaci dát na roveň s jejich 

posláním, tedy povinností nezávisle informovat o důležitých událostech v zemi, hnací 

silou komerčních médií je výše čtenosti, poslechovosti a sledovanosti, to znamená,  

že snahou komerčních médií je předkládat lidem taková témata, která jsou poutavá  

a v dané chvíli podněcují k veřejné diskuzi. Čím víc se totiž bude o dané problematice 

diskutovat, tím více se médiím otevírají možnosti pro další navazující zprávy a tím další 

zvýšení jejich pozice na trhu. Přímý zisk z lepšího postavení neformálních pečovatelů  

či změny politiky neformální péče však nemají.     

V rámci mnou provedené analýzy médií však média nevyznívají jako důležitý 

aktér na poli politiky neformální péče. „Kdyby třeba média ještě opravdu dala víc 

prostor pečujícím, přímo těm pečujícím, kteří mají už svou zkušenost.“  

(Janečková, VŠ pedagog) Většina článků, které byly podrobeny analýze, byla vztažená 

k otázce financí.  Přibližně 60 % textů psalo o příspěvku na péči, a to jak v jeho rané 

podobě, kdy se jednalo ještě o příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu nebo 

následně v rámci zákona o sociálních službách. Dalších 5 článků bylo věnováno 

problematice důchodů pečujících osob, které ve své podstatě opět pojednávají  

o penězích. Tento fakt může být zapříčiněn dvěma faktory. Jedním z nich je přirozený 

tlak na čtenost deníků, tedy témata otištěná v nich musí vzbudit zájem v co nejširším 

možném spektru potenciálních čtenářů a peníze a finanční situace je přirozeně pro 

každého z nás jednou z předních priorit. Druhým důvodem pro takovou četnost článků 

s finanční tematikou, byť tento důvod by se dal chápat i jako důsledek důvodu prvního, 

je fakt, že finanční situace většiny pečujících je nelehká a představuje jeden z hlavních 

problémů, se kterými se pečovatelé potýkají ve svém každodenním životě a logicky tak 

tvoří jedno s nosných témat případných reportáží či rozhovorů. Prostor byl věnován,  

i když v mnohem menší míře, i sdělením obecnějšího charakteru, které měly za cíl, 

většinou skrze nějaké specifické téma, poskytnout laické veřejnosti povědomí o tom, 

kdo jsou neformální pečovatelé a jaký mají život. Velmi dobrým signálem bylo, že jsem 
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zaznamenala i texty přímo směřované k pečujícím, ve snaze zprostředkovat jim alespoň 

základní informace o podpoře, která je pro ně realizována. 

Většina textů seznamovala občany s tím, co se právě v dané oblasti děje na půdě 

Vlády České republiky a jaké změny jsou diskutované anebo v různém časovém 

horizontu plánované. Málo článků však obecně cílilo na zvýšení povědomí o neformální 

péči, a proto média nejsou aktérem, který by aktuálně v našem prostředí disponoval 

velkou motivací ke změně politiky neformální péče, a tak nevyužívá ani dostatečně 

svého potenciálu ke zviditelnění problematiky. Z hlediska struktury je považuji za síť 

kontaktů, neboť jednotlivé subjekty o sobě vzájemné vědí a kontrolují své počínání, 

nelze však říci, že by se sdružovali za účelem dosáhnutí nějakého konkrétního cíle 

v oblasti neformální péče. 

7.1.13 Praktičtí lékaři a specialisté 

Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát patrné, praktičtí ale i specializovaní lékaři 

představují velmi důležitého aktéra v poskytování péče blízké osobě. Praktičtí lékaři 

totiž přicházejí do kontaktu s opečovávanou osobou velmi často a mohou tak výrazným 

způsobem, svým přístupem, rozsahem a kvalitou poskytnuté péče ovlivňovat kvalitu 

života dané osoby i jejího pečovatele. A právě proto, že lékaři znají svého pacienta 

potažmo i rodinného příslušníka, který péči vykonává, jsou schopni rozeznat, že došlo 

k nějaké změně, která potřebuje řešení. Dle výzkumu FDV (Podpora neformálních 

pečovatelů) panuje názor, že „…praktický lékař by měl být první osobou, která eviduje 

výskyt situace, jež vyžaduje podporu zdravotních služeb.“ (Geissler a kol., 2015d: s. 23)  

 Lékaři mohou také velmi výrazně ulehčit pečujícím život ve chvíli, kdy jim jsou 

nápomocni z hlediska poskytnutí informací různého druhu. Nejčastěji se jedná  

o informace o zdravotních službách, avšak to není jediná oblast, ve které by měli 

praktičtí lékaři mít přehled a tak by informace od nich přicházející měly být i z oblasti 

sociálních služeb. Lékaři by měli umět poradit ohledně nároků na sociální dávky, ale 

případně i nároků na vzdělávání či trénink pečujících osob. V neposlední řadě pak 

mohou pečující odkázat na další jiné zdroje informací. Lékaři disponují i velmi 

důležitými pravomocemi, které výrazným způsobem ovlivňují život pečujících ale  

i opečovávaných, a těmi jsou předepisování kompenzačních pomůcek, doporučení 
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lázeňské služby a vykonávání návštěv u pacienta v jeho domácím prostředí.  

(Geissler a kol., 2015d; Dobiášová, Kotrusová, Hošťálková, 2015) 

Z hlediska vztahu k tvorbě politiky či přeměně postavení neformálních 

pečovatelů na poli veřejné politiky nemají lékaři až tak výrazný význam. Ačkoliv se 

vyskytují snahy některých lékařů, hlavně specialistů v oboru geriatrie, o zviditelňování 

problematiky neformální péče ve vztahu ke starším osobám, v obecném měřítku, nejsou 

lékaři aktéry, kteří by uplatňovali výraznou moc či motivaci v prosazování změny 

politiky neformální péče. Moc některých z nich spočívá hlavně ve snaze o upozorňování 

na nedostatky v dosavadním systému dlouhodobé péče a případně v uplatnění 

připomínek k návrhům zákonů či jiných legislativních a strategických materiálů. 

„Geriatři jsou takoví, vím, že se snaží připomínkovat zákony, jednat s ministerstvem.“ 

(Janečková, VŠ pedagog) Působnost lékařů mohu označit za národní, neboť všichni 

lékaři v celé republice se setkávají s neformálními pečovateli a neformální péčí  

ve víceméně stejných podmínkách. Lékaři pak mohou vytvářet určité sítě kontaktů,  

ve kterých jsou propojováni lékaři s podobnými zkušenostmi v oblasti neformální péče, 

kteří si mezi sebou vyměňují zkušenosti, názory a návrhy na změny, ale z velké části  

se stále nejedná o organizované skupiny lékařů bojující za změnu neformální péče. 

Existují však organizace sdružující lékaře, ty jsem však na základě jejich charakteru 

zařadila mezi skupiny aktérů neziskového sektoru.  

7.1.14 Lékařská posudková služba 

Je soustava orgánů, která může velkou měrou ovlivňovat kvalitu života pečujících i 

opečovávaných osob. Lékařská posudková služba funguje v rámci České správy 

sociálního zabezpečení a jejím úkolem je „…posuzování zdravotního stavu (…) pro 

účely jednotlivých systémů sociální ochrany.“ (MPSV, 2013) Lékaři posudkové služby 

tedy přijdou do kontaktu s neformálními pečovateli a jejich blízkými osobami v případě, 

že je potřeba posoudit invaliditu nebo změnu stupně invalidity, dále při posuzování 

schopnost pohyblivosti a orientace a stupně závislosti posuzované osoby pro přiznání 

příspěvku na péči. (ČSSZ, 2015) Posudkoví lékaři následně vydávají posudek, zda 

posuzovaná osoba splňuje podmínky přiznání příspěvku na péči. Aktuální systém 

procesu přiznávání příspěvku na péči však velmi propojuje posudkové lékaře 
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s krajskými pobočkami Úřadu práce a tito lékaři tak tvoří jen jeden článek celého 

systému. (MPSV, 2013) 

 Pro tvorbu politiky neformální péče nejsou posudkoví lékaři nijak významným 

aktérem, v žádném ze studovaných materiálů jsem nenalezla zmínky o jejich participaci 

v tomto procesu, a proto jsem je zařadila v rámci hodnocení proměnné „motivace“ do 

kategorie nízké, neboť nejsou žádným výrazným způsobem situací neformálních 

pečovatelů ovlivněni. Spolu s tím jde ruku v ruce i fakt, že jejich moc něco měnit je  

de facto nulová.  O působnosti bychom mohli polemizovat, ale v obecném pohledu  

na posudkové lékaře je vhodné je posuzovat s národní působností. Jejich struktura je 

ideálně zařaditelná do anarchistického prostředí, kdy se jedná o aktéry, kteří fungují  

na bázi jednotlivců, kteří necílí na změny. 

7.1.15 Úřad práce  

V procesu přiznávání příspěvku na péči, který je klíčový pro poskytování neformální 

péče, sehrává důležitou roli Úřad práce. Provádění šetření za účelem přiznání příspěvku 

na péči je v kompetenci právě Úřadu práce, respektive jeho krajských poboček. Potom, 

co krajská pobočka Úřadu práce, kde má žadatel trvalé bydliště, přijme žádost  

o přiznání tohoto příspěvku, provede sociální pracovník šetření v domácím prostředí 

žadatele a zhodnotí míru schopnosti žadatele vykonávat základní životní potřeby, které 

jsou přesně vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poté dotyčná 

krajská pobočka podá žádost na Státní správu sociálního zabezpečení o zhodnocení 

zdravotního stavu žadatele, které je vydáno na základě posudku posudkového lékaře.  

Na základě těchto zpráv pak opět příslušná krajská pobočka Úřadu práce vydá 

rozhodnutí, zda bude příspěvek na péči vydán či nikoliv. (Portál MPSV, 2015)  

Úřad práce plní vůči neformálním pečovatelům ještě druhou funkci, a tou je pomoc při 

snaze o participaci na trhu práce, ať už během pečování a nebo po skončení péče. 

Pracovníci Úřadu práce mohou pečujícím osobám pomoci nalézt vhodné zaměstnaní, 

které by umožňovalo skloubit jejich pracovní život s poskytováním péče. Zároveň 

v momentě, kdy pečující osoba přestane poskytovat péči, ať už z jakéhokoliv důvodu, 

mohou pracovníci Úřadu práce pomoci při nalezení nového zaměstnaní, či poskytnutí 

rekvalifikace. 
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 Z výše uvedených údajů je již zřejmé, že Úřad práce ani jeho krajské pobočky 

nebudou představovat důležitého aktéra na poli změny politiky neformální péče. 

Ačkoliv svým jednáním velmi výrazně zasahují do životů pečujících osob, z hlediska 

politiky neformální péče nepředstavují aktéry, kteří by disponovali mocí či motivací  

ke změně. Jejich strukturu fungování pak mohu označit za anarchistické prostředí 

s národní působností, neboť se nejedná o aktéry, kteří by se sdružovali za účelem 

dosažení nějakého cíle ale spíše za jednotlivé instituce vykonávající své pracovní 

povinnosti. 

7.2 Shrnutí analýzy 

U každého ze zmiňovaných aktérů jsem se snažila na základě expertního šetření a studia 

literatury a dokumentů identifikovat jejich moc měnit aktuálně existující situaci, jejich 

motivaci pro takové činy a také jejich územní působnost (viz tabulka č. 5). Definování 

proměnné „působnost“ bylo nejméně náročné, avšak i zde se vyskytují skupiny aktérů, 

pro které je složité jednoznačně identifikovat působnost v rámci celé skupiny  

(např. neziskové organizace). Naopak nejnáročnější bylo stanovit míru moci 

jednotlivých aktérů, neboť jsem musela brát v úvahu veškeré aspekty, pod kterými je 

možno moc uvažovat, a nerozlišovat v celkovém hodnocení například rozdíly mezi 

mocí legislativní a mocí ovlivnění veřejného mínění. Proto jsem se v rámci popisu 

každého jednotlivého aktéra snažila o vysvětlení souvislostí, ve kterých danou 

proměnnou hodnotím. 
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Tabulka č. 5: Hodnoty analyzovaných proměnných pro jednotlivé aktéry 

 

 Pro identifikování aktérů, kteří mají největší význam pro změnu a tvorbu 

politiky vůči neformálním pečovatelům, jsem hodny jednotlivých identifikovaných 

proměnných pro každého aktéra vynásobila mezi sebou a získala tak číselný údaj, který 

svou hodnotou ukazuje pořadí jednotlivých aktérů na poli politiky neformální péče. Pro 

lepší názornost jsou aktéři v tabulce č. 5 seřazeni od nejvýznamnějšího po nejméně 

významného. 

 Výsledky z provedené analýzy poukazují na Evropskou unii a Ministerstvo práce 

a sociálních věcí jako na nejdůležitější aktéry, kteří hrají významnou roli při procesu 

změny politiky vůči neformálním pečovatelům a změně postavení neformálních 

pečovatelů. Jedná se o aktéry, kteří své postavení získávají hlavně institucionálním 

nastavením prostředí, ve kterém se tvorba politiky odehrává, a které se odvíjí především 

od formálního nastavení institucí, které propůjčují těmto dvěma aktérům silné 

pravomoci z hlediska moci a působnosti. Kontext motivace je naopak předmětem 

přeměny institucionálního nastavení v chápání péče o blízké osoby, k jejíž transformaci 

přispívají jako velmi důležití aktéři samotné pečující osoby, ať už jako individuální 

Aktér Moc Motivace Působnost Význam Struktura

EU 3 3 3 27 Organizace

MPSV 3 3 3 27 Organizace

Neziskový sektor 2 3 2 12 Asociace

Pečující a příjemci péče 2 3 2 12 Anarchistické prostředí / Síť kontaktů

Poskytovatelé sociálních služeb 2 3 2 12 Asociace

Vláda ČR 3 1 3 9 Organizace

MŠMT 1 3 3 9 Organizace

Akademické instituce 2 2 2 8 Síť kontaktů

MZ 1 2 3 6 Organizace

Média 2 1 3 6 Síť kontaktů

Obce a kraje 2 2 1 4 Organizace

Lékaři 1 1 2 2 Síť kontaktů

Lékařská posudková služba 1 1 2 2 Anarchistické prostředí

Úřad práce 1 1 2 2 Anarchistické prostředí

Zaměstnavatelé 2 1 1 2 Anarchistické prostředí

Zdroj: autorka 
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hráči nebo prostřednictvím neziskového sektoru a poskytovatelé sociálních služeb, 

přičemž jejich hlavním cílem je snaha o změnu vnímání pečujících osob a tedy změnu 

uchopení této oblasti z hlediska neformálních institucí, které ve světle nastavených 

zvyků a tradic, omezují posun ve vývoji politiky neformální péče. 

Jednotlivým nejdůležitějším aktérům jsem dále přiřadila jejich institucionální 

struktury a na základě těchto informací jsem následně vytvořila tabulku potenciálních 

režimů interakcí zúčastněných aktérů v procesu změny veřejné politiky vůči 

neformálním pečovatelům, viz tabulka č. 6. 

Tabulka č. 6: Potenciální režimy interakcí 

 

Režimy interakcí představují způsoby vzájemného ovlivňování jednotlivých aktérů 

a přístupy, které mají k dispozici a na jejichž základě se rozhodují o svých strategiích. 

Některá jednání nemusejí mít ani formu interakce, ale může se jednat o jednostranné 

akce, kterými se daný aktér snaží donutit ostatní aktéry k reakci. Typickým příkladem 

tohoto chování je stávka. Ta však v oblasti neformální péče nenachází využití a proto 

většinou aktéři přijímající podporu, tedy pečující, neziskové organizace či poskytovatelé 

sociálních služeb, využívají formu demonstrativního chování, například veřejný projev 

o neútěšné situaci v oblasti neformální péče a tím podnícení k činu a vyprovokování 

reakce aktérů zodpovědných za nastavení dané politiky, tedy dotlačení legislativců 

k vytvoření odezvy. Důležitým bodem při tomto typu jednání je, že ne vždy musí 

vyvolat žádoucí změnu strategií oponujících aktérů a může jít tedy doslova  

o jednostrannou akci, která nemá žádný účinek. Asi nejnáročnější režimem interakcí je 

snaha o vyjednání dohody, kdy každý z vyjednávajících aktérů pracuje se svými 

strategiemi, které se následně pozměňují na základě požadavků zbývajících aktérů,  

Anachistické prostředí Síť kontaktů Asociace Organizace

Pečující osoby a příjemci 

péče, Lékařská 

posudková služba, Úřad 

práce, Zaměstnavatelé

Lékaři, Akademické 

instituce, Média

Neziskové organizace, 

Poskytovatelé 

sociálních služeb

Vláda, MPSV, EU, 

Obce a kraje, MZ, 

MŠMT

Jednostranná akce X X X X

Vyjednaná dohoda (X) X X X

 Hlasování s většinovým principem - - X X

Hierarchické vedení - - - X

Zdroj: Scharpf 1997: s. 74. Upraveno.
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a vyjednávání mají charakter častých výměn názorů, ústupků při hledání kompromisů  

a změn v původních strategiích. Typické využití tohoto režimu interakce můžeme 

sledovat při tvorbě strategických i legislativních dokumentů a to hlavně v rámci 

nejrůznějších expertních skupin k daným problematikám. V reálném prostředí tento 

režim interakce začíná předložením návrhu jednoho z aktérů o změnách v nastavení 

neformální péče, následně dochází ke zdlouhavému vyjednávání se zbývajícími aktéry, 

kteří se snaží o prosazení svých zájmů, svých strategií a cílů, tedy kdy zástupci 

pečujících osob a poskytovatelů sociálních služeb usilují o zlepšení kvality 

každodenního života v rámci neformální péče a vyjednání co nejlepších podmínek pro 

tuto cílovou skupinu příjemců dané politiky. Důležitým aspektem v rámci tvorby 

politiky neformální péče je možnost hierarchického vedení ze strany Evropské unie 

nebo MPSV, které určuje strategie zbývajících aktérů. Pokud je tedy na úrovni EU 

rozhodnuto, že bude v oblasti boje proti sociálnímu vyloučení podporována neformální 

péče a bude kladen důraz na neformální pečovatele, změní ostatní aktéři své dosavadní 

strategie v rámci jednotlivých interakcí mezi sebou. Tímto režim interakce však 

v současné situaci na poli politiky neformální péče disponují pouze dva aktéři, kterými 

jsou EU a MPSV a tím je určena i jejich dominantní role v celém procesu. 
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8 Závěr 

Neformální péče prošla v průběhu několika posledních let změnami svého postavení 

v systému sociální péče. Tento vývoj však je odvislý od mnoha proměnných, které mají 

vliv na jeho formování a které se v práci snažím systematicky oddělit a analyzovat. 

V českém prostředí nemůžeme dosud hovořit doslova o politice neformální péče, neboť 

žádná taková prozatím neexistuje, ale jedná se spíše o existenci dílčích opatření, která  

se vyskytují v rámci řešení různých jiných oblastí sociální politiky, přičemž v tomto 

aspektu se odráží výrazná heterogennost příjemců neformální péče, kdy dosud platná 

opatření či stanovené závazky se vztahují separátně k různým skupinám příjemců 

neformální péče. Ani pojem neformální péče zatím není oficiálně definován v žádném 

legislativním dokumentu, i když v poslední době se vyskytují snahy o nápravu tohoto 

nedostatku. Je proto opravdu ještě brzy na to, abychom mohli mluvit o politice 

neformální péče, avšak z obecného hlediska můžeme konstatovat, že situace 

neformálních pečovatelů se postupně zlepšuje. 

 V dosavadním vývoji veřejné politiky vůči neformálním pečovatelům se zatím 

uskutečnila pouze jedna hmatatelná změna, která byla reflektována kromě samotných 

pečujících osob i médii, a sice zavedení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

který přinesl větší spektrum změn, avšak tou nejdůležitější z perspektivy pečujících 

osob i těch, o které je pečováno, byla výše dávky přiznávané jako příspěvek na péči. 

Z hlediska změny postavení neformální péče a zvýšení zájmu o tuto oblast,  

je nejdůležitějším milníkem vstup České republiky do Evropské unie, neboť počínaje 

touto událostí je vidět výrazný posun ve zvýšeném zájmu o neformální péči a to  

i v období přístupových jednání před samotným vstupem do EU, kdy docházelo ke 

sjednocení nastavení jednotlivých oblastí, včetně té sociální, a jejich koncepcí do 

budoucna. Principiální změna v přístupu k neformální péči je pak vidět od roku 2010, 

kdy vešla v platnost strategie Evropa 2020, která se mnohem více soustředí na boj proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení než předchozí Lisabonská strategie, a která již 

neformální péči explicitně zmiňuje častěji a ve více různých souvislostech a rovinách. 

Česká republika pak ve svých strategických materiálech vycházejících právě ze strategie 

Evropa 2020 také mnohem více zdůrazňuje potřebu neformální péče a jsou viditelné  

i snahy o zahájení dialogů o správném nastavení systému neformální péče mezi 
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legislativci a cílovou skupinou. Dílčí aktivity na podporu neformální péče, často na 

regionální úrovni, jsou pak realizovány prostřednictvím různých evropských fondů. 

Tyto aktivity mají velkou výhodu ve svém bezprostředním a cíleném využití 

v konkrétních oblastech, které vyžadují podporu. 

 V celém procesu zvyšování pozornosti směrem k neformální péči hraje klíčovou 

roli několik aktérů, kteří využívají rozdílných strategií k dosažení svých cílů, které 

směřují z pomyslných opačných pólů celého systému tvorby politik. Za hlavní aktéry 

mající zásluhy na zlepšení postavení neformálních pečovatelů a celkově neformální 

péče v českém sociálním systému považuji na jedné straně Evropskou unii  

a Ministerstvo práce a sociálních věcí, kterým určuje tuto pozici do jisté míry 

institucionální nastavení ve kterém se celý proces odehrává, a který jim přisuzuje 

vysoké mocenské postavení. Na druhé straně skupinou aktérů, kteří hrají v procesu 

tvorby politiky v dané oblasti nezastupitelnou roli, jsou aktéři přicházející přímo  

do styku s neformální péčí a to v každodenním režimu, jsou jimi částečně poskytovatelé 

sociálních služeb, ale hlavně samotní pečující, kteří se často sdružují do různých 

neziskových organizací a tím získávají lepší postavení v rámci vyjednávacích procesů. 

Evropská unie figuruje v celém procesu jako hlavní hybatel přípravy, tvorby  

a dlouhodobého směřování politik na nadnárodní úrovni, což následně slouží 

v některých případech jen jako doporučení, v jiných jako závazný pokyn, na který 

většinou navazují odpovídající legislativní úpravy jednotlivých členských států.  

Důraz Evropské unie kladený na oblast neformální péče pak lze chápat ve dvou 

rovinách, kdy první, sociální, chápe neformální péči jako vhodný prostředek boje proti 

sociálnímu vyloučení, a druhý, ekonomický, vychází z neodvratitelného trendu stárnutí 

populace, který s sebou přináší problémy v podobě neudržitelně vysokých nákladů  

na péči o seniory do budoucna, a zavazuje své členské státy k systematickému 

plánování sociální politiky, ve které mají neformální pečovatelé své jasně definované  

a aktivně podporované místo. V působnosti určené pouze pro Českou republiku pak 

podobnou roli přejímá Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako hlavní tvůrce sociální 

politiky a tedy aktér, který zakládá své chování na hierarchickém vedení od Evropské 

unie, avšak dílčí strategie a cíle přizpůsobuje českému prostředí a to na základě 

vyjednávání s aktéry, kteří mají k dané problematice nejblíže, tedy samotnými 
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pečujícími a poskytovateli sociálních služeb, kteří přispívají do systému svými 

zkušenostmi, poznatky a prezentováním svých potřeb. Tito aktéři však dominují ještě  

v jiné oblasti veřejné politiky a tou je snaha o zvýšení povědomí o existenci tohoto 

druhu péče ve veřejnosti a přispění k zvýšení zájmu o neformální péči. 

 Zvýšení zájmu o oblast neformální péče a vytváření příležitostí pro větší důraz 

na vytvoření kvalitní politiky neformální péče se jeví jako výsledek vzájemného 

působení klíčových aktérů. I když z logiky přípravy a schvalování politik je jasné,  

že vliv EU a následně Ministerstva práce a sociálních věcí převažuje, a to zejména 

proto, že jim formální institucionální kontext propůjčuje pravomoci, kterými neziskový 

sektor a poskytovatelé sociálních služeb nemohou nikdy disponovat, je role aktérů, pro 

něž představuje neformální péče součást každodenních aktivit neoddiskutovatelná, jak 

v rámci zviditelňování problematiky, tak tvorby politiky.  
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9 Summary  

The position of informal care and caregivers in the system of long-term care in  

the Czech Republic has changed during the last few years. This evolution is based  

on many different variables which I tried to systematically decouple from each other 

and analyze. We cannot talk about informal care policy yet because there is no policy 

existing specifically for the informal care, just several different policies which are 

aimed at different areas of social policy touching the area of informal care. One of the 

reasons for this could be the heterogeneous character of the informal care-receiving 

population. Neither is the term “informal care” officially defined in the Czech 

legislation, but there have already been attempts to change this situation. Over the years, 

however, the situation of informal caregivers has been improving. 

 There has been just one tangible change in the public policy targeting informal 

caregivers which is the new Czech law for social services (zákon o sociálních službách), 

which brought higher financial subsidies provided as a benefit to those who are relying 

on somebody else’s help. The Czech Republic joining the EU has been the biggest step 

forward to date for the change in position of informal caregivers, as it initiated  

a significant effort to align all policies, including the ones involving informal care, with 

the EU standards, even before the joining. A fundamental change in the approach  

to informal care was also evident after 2010, when the strategy Europe 2020 came into 

force, giving more attention to fighting poverty and social exclusion, compared with its 

predecessor, The Lisbon Strategy. Based on this, the Czech Republic began to include 

informal care into its policy strategies and also to initiate dialogs between the legislative 

sector and target groups (the caregivers, receivers of care, providers of social services 

etc.). The EU also financially supports the informal care segment by funding projects 

focused on helping to improve the situation of informal caregivers.  

 The increasing interest in informal care is outcome result of the concurrent 

efforts of several key actors, each of whom use different strategies for achieving their 

goals. On one hand, there are the EU and the Czech Ministry of Labour and  

Social Affairs as the most important contributors, whose significant positions in  

the policy-making process are a result of institutional setting and their political power. 

On the other hand, there are the caregivers themselves, who are the ones most familiar 
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with the various aspects of providing informal care, as it is their daily work. They are 

normally united in a nonprofit organization, providing them a stronger position  

for negotiations.  

The European Union has a unique position in the process, as it is the main 

initiator and coordinator of preparation, creation and long term steering of the policies 

on a multinational level. The directions or policies created by the EU are sometimes  

in the form of a recommendation or guideline, and other times as mandatory directives, 

which are then translated by the individual national governments into the local context 

in the form of a national law or policy. The stress of the EU on the area of informal care 

we can see as twofold. The first is the social aspect of the informal care as a means  

of combating social exclusion. The second is the economical aspect, which emerges 

together with the demographic development in Europe. The European population is 

getting older and geriatric care without the significant involvement of informal care 

would become economically unsustainable. Therefore, the EU member states are bound 

by the EU strategy to the systematic planning of social policies, which aim to support 

the informal caregivers. This key policy-making role in the Czech Republic is within the 

scope of the Ministry of Labour and Social Affairs, which, in this context, bases  

its behavior on the hierarchical leadership of the EU and translates the strategies and 

policies into the context of the Czech legislation and cultural environment.  

This translation is based on negotiations with the caregivers and receivers, who are 

naturally closest to the field and who can support the policy-making process with their 

experience and knowledge of the most current issues. They are also heavily involved  

in another area of public policy, which is the effort to bring the topic of informal care to 

a higher public attention and interest. 

This increased awareness is a crucial aspect of creating opportunities for 

developing policies of a higher quality, and is the result of the mutual influence  

of the key actors. From the logic of the policy-making process it is clear that the 

influence of the European Union and the Czech Ministry of Labour and Social Affairs is 

dominating, simply because the formal institutional context provides them with  

an authority, which will never be available to the non-profit organizations or to  

the providers of the social services themselves, although the role of the actors involved 
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on the other side of this chain, the caregivers and receivers, is undoubtedly also 

important, in particular for providing a feedback to the policy-makers as well as raising 

the public’s awareness for the topic of informal care.  
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Příloha č. 1: Výzkumné cíle a výzkumné otázky  

 

Příloha č. 2: Scénář rozhovoru 

Jaká je Vaše pozice a náplň práce? 

Jak dlouho se věnujete tématu neformální péče a jak jste se k tomu dostal? 

Kolik procent Vaší pracovní kapacity tomuto tématu věnujete? Jakou důležitost mu 

přikládáte? (z hlediska profese)  

Spolupracujete v otázkách neformální péče s dalšími subjekty?  

Jak je, dle Vašeho názoru, na neformální pečovatele nahlíženo ve společnosti? 

Bylo tomu dříve jinak? Kdy se to změnilo a  

Kdy se z této skryté cílové skupiny stala cílová skupina, která je podporována? Čím si 

to vysvětlujete?  

Kdo jsou, dle Vás, nejdůležitější aktéři? Jaké jsou jejich postoje k problematice? 

K čemu směřuje jejich snaha?  

Vedlejší cíle: Vedlejší otázky:

Odhalit faktor/y, které zapříčinili změnu policy 

designu ve vztahu k neformálním pečovatelům.

Jaké jsou příčiny toho, že situace neformálních 

pečovatelů začala být diskutovanou a řešenou?

Vysvětlit proces, který vedl k překonstruování 

neformálních pečovatelů ze skupiny „dependents“ do 

„advantaged“.

Co vedlo k tomu, že neformální pečovatelé začali být 

vnímáni jako cílová populace, která zasluhuje vyšší 

pozornost v systému dlouhodobé péče?

Identifikovat hlavní aktéry, kteří prosazují zlepšení 

postavení neformálních pečovatelů.

Kdo jsou hlavní aktéři, kteří sehráli roli při změnách 

postavení neformálních pečovatelů v systému 

dlouhodobé péče?

Zdroj: autorka 

Vysvětlit změnu v konstrukci cílových populací neformální péče v systému 

sociální péče.
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Jak se jim jejich směřování a požadavky daří prosadit? Jaká je moc jednotlivých aktérů?  

Máte pocit, že v tomto schématu někdo přebývá či schází? Vidíte v daném schématu 

konfliktní situaci, která může vést k zablokování celého procesu?  

Které interakce (spolupráce nebo soutěžení) aktérů vnímáte jako pozitivní (správně 

nastavené). A naopak a které vidíte jako nevhodně nastavené?  A jakou úpravu byste 

viděl/a jako optimální?  

Uvědomujete si/vybavujete si zásadní legislativní změny, které byly v této oblasti 

zavedeny (v posledních 25 letech)?  

- Vnímáte danou změnu komplexně jako pozitivní nebo negativní a myslíte, že splnila 

záměr?  

Dle Vašeho názoru se situace v této oblasti zhoršila či zlepšila? A co vidíte jako 

aktuální překážky k (dalšímu) zlepšení?  

Jak odhadujete vývoj do budoucna? (realita) 

Jaký vývoj byste viděl/a jako ideální? 

Příloha č. 3: Primární a sekundární aktéři  

 

  

Primární Sekundární

Neformální pečovatelé Neziskové organizace

Opečovávaní MPSV

Poskytovatelé sociálních služeb MZ

zaměstnavatelé EU

Zdroj: autorka 

Aktéři politiky neformální péče
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Příloha č. 4: Aktéři dle sektoru působení  

 

 

Příloha č. 5: Časová osa legislativních změn v oblasti neformální péče 

 

Zdroj: autorka 

  

Soukromý sektor Veřejný sektor Občanský sektor

Neformální pečovatelé
Poskytovatelé veřejných 

sociálních služeb
Neziskové organizace

Opečovávaní MPSV Média

Zaměstnavatelé MZ

Poskytovatelé soukromých 

sociálních služeb
EU

ČSSZ

Zdroj: autorka 

Aktéři politiky neformální péče

2004 
• Vstup ČR do EU 

2006 

• schválení zákona o sociálních službách 

• nárok na úpravu pracovní doby (zákoník práce) 

2008 
• nový systém výpočtu důchodů 

2010 
• nová strategie Evropa 2020 

2011 
• zavedení institutu asistenta sociální péče 
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Příloha č. 6: Četnost článků věnujících se neformální péči kvartálně 

 

 


